
 
 
 

 
งานที่ให้บริการ 

 
การแจ้งขุดดิน-ถมดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

กองช่าง  เทศบาลเมืองล าพูน 

 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง เทศบาลเมืองล าพูน ต าบลในเมือง 
         อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน 
โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 148 
           053-511092,053-531238 

วันจันทร์ – วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนที่ปาก

บ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด   ให้แจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
(2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
(3) รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
(4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
(5) ระยะเวลาทาการขุดดิน 
(6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(7) ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
(8) ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน 
(9) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้
เริ่มต้นท าการขุดดินตามท่ีได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง     ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน   นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

คู่มือส าหรับประชาชน 
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ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่
ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด ต้องจัด
ให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 

พ้ืนที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 

การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้
ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา 17 วรรคสาม 
วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 22 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วัน 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าของอาคารหรือผู้รับมอบอ านาจแจ้งยื่นเรื่องใบแจ้งการขุดดิน/  
ถมดินและการตรวจสอบเอกสาร 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

1.1 เจ้าหน้าที่ธุรการรับแบบ 
1.2 หัวหน้างานธุรการ 

2. การตรวจสอบแบบและสถานที่ขุดดิน/ถมดิน 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

2.1 ผู้ช่วยนายตรวจเขต 
2.2 นายตรวจเขต 

3. การตรวจสอบแบบงานด้านสถาปัตยกรรมและงานด้านผังเมือง 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

3.1 สถาปนิก 
3.2 นักผังเมือง 

4. การตรวจสอบแบบงานด้านวิศวกรรม  
(ระยะเวลา 1 วัน) 

4.1 วิศวกรโยธา 

5. การพิจารณาอนุญาตในระดับปลัดเทศบาล  
(ระยะเวลา 1 วัน) 

5.1 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ 
      ก่อสร้าง 
5.2 ผู้อ านวยการกองช่าง 

6. การพิจารณาอนุญาตในระดับฝ่ายและกอง  
(ระยะเวลา 1 วัน) 

6.1 รองปลัดเทศบาล 
6.2 ปลัดเทศบาล 

7. การพิจารณาอนุญาตหรือออกค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(ระยะเวลา 1 วัน) 

7.1 รองนายกเทศมนตรี 
7.2 นายกเทศมนตรี(เจ้าพนักงาน 
      ท้องถิ่น) 
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เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ จ านวน 

1. แบบใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.2543 (ขถด.1) 

จ านวน 1 ชุด 

2. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

จ านวน 3 ชุด 

3. ส าเนารายการค านวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จ านวน 1 ชุด 
 

4. ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน 
(กรณีท่ีผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา) 

จ านวน 1 ฉบับ 
 

5. ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน 
(กรณีท่ีผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) 

จ านวน 1 ฉบับ 

6. หนังสือมอบอ านาจ (ในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้บุคคลอื่นไปยื่นใบ
แจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)  

จ านวน 1 ฉบับ 

7. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่น
เป็นผู้แจ้งขุดดิน/ถมดิน)  

จ านวน 1 ฉบับ 

8. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมส าเนา
ใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

จ านวน 1 ชุด 

9. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ขถด.7) 

จ านวน 1 ชุด 

10. ส าเนาแสดงเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน จ านวน 1 ฉบับ 
 

11. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) จ านวน 1 ฉบับ 
(แล้วแต่กรณี) 

 

-ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ฉบับละ 500 บาท  

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลเมือง
ล าพูน โทรศัพท์ : 053-511013  ต่อ 147 และ 148 

แบบแจ้งการขุดดินถมดิน (แบบ ขถด.1,ขถด.7) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการรับแจ้ง 

ค่าธรรมเนียม 

การร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 


