
 

  

 

เกิน 7 วัน 

ภายใน 7 วัน 

5 4 
 

ในระหวางการขุดดินและถมดนิทีห่นางานตองมี 

1. ใบรับแจง 

2. แผนผังบริเวณ 

3. รายการประกอบ ไดแก 

- ขอความชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของดิน 

- ความลึกของบอดินที่จะขุดหรือความสูงของเนินดินที่จะ

ถม 

- Slope ของบอดินหรือเนินดิน 

- ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินหรือส่ิงปลูกสราง

ของบุคคลอ่ืน 

- วิธีปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง 

- วิธีการขุดดินหรือถมดิน 

 

 

 

 

 

 

 

ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท 

 

 

 

 

- ขุดดินและถมดินไมมีใบรับแจง (ม.35) จําคุก 1 ป ปรับ 

50,000 บาท (ถาอยูในบริเวณหามขุด โทษ 2 เทา จําคุก 2 

ป ปรับ 100,000 บาท 

- ขุดดินและถมดินไมเปนไปตามกฎหมาย (ม.36) ปรับ 30,000 

บาท ปรับ 1,000 บาทตอวัน 

- ขุดดินลึกเกิน 3 เมตร และหางเขตที่ดินนอยกวา 2 เทาของ

ความลึก แลวไมทําการปองกันการพังทลาย (ม.24) ปรับ 

10,000 บาท 

- ถมดินไมทําการระบายนํ้า (ม.26 วรรคหน่ึง) ปรับ 10,000 

บาท 

- ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ (ม.38) ปรับ 2,000 บาท 

- ขุดดินพบของมีคาแลวไมแจงเจาพนักงานทองถิ่นภายใน 7 

วัน (ม.39) จําคุก 1 เดือน ปรับ 5,000 บาท 

- ไมปฏิบัติตามคําส่ังที่เจาพนักงานทองถิ่นส่ังใหหยุด (ม.40) 

จําคุก 1 ป ปรับ 5,000 บาท 

- ไมปฏิบัติตามคําส่ังที่เจาพนักงานทองถิ่นส่ังใหจัดการปองกัน

แกไขการพังทลายในการขุดดินและถมดิน ปรับ 30,000 

บาท ปรับรายวัน 500 บาทตอวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

กองชาง องคการบริหารสวนตําบลหายโศก 

อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

โทรศัพท 042-219248 

โทรสาร 042-921979 

อีเมล haisok74603@gmail.com 

 

การขุดดินและถมดนิ

พิจารณา

แจงเจาพนักงานทองถิ่น

ออกใบรับแจง
ภายใน 7 วัน

แจงใหแกไข แจงใหม

พิจารณา

ออกใบรับแจง

ภายใน 7 วัน

บทลงโทษ 

 

เอกสารประชาสัมพันธ 

การขุดดินและถมดิน 

ข้ันตอนแจงการขุดดินและถมดนิ 

 

คาธรรมเนียม 



1 2 3 
 

 

 
 

“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจาก

พื้นดิน หรือทําใหพื้นดินเปนบอดิน 
 

หลักเกณฑการขุดดนิทีต่องแจงตามกฎหมาย 

- มีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร 

- มีการขุดดินที่มีพื้นที่ปากบอดินเกิน 10,000 ตารางเมตร (6 

ไร 1 งาน) 

- ขุดดินลึกเกินพื้นที่ปากบอดินเกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนด 
 

เอกสารแจงขอมูลการขุดดิน 

1. แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 

2. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 

3. รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6  

4. วิธีการขุดดินและการขนดิน 

5. ระยะเวลาทําการขุดดิน 

6. ชื่อผูควบคุมงาน ซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนด

โดยกฎกระทรวง 

7. ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดิน 

8. ภาระผูกพันตางๆ ที่บุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินที่จะ

ทําการขุดดิน 

9. เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการกําหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

การขุดดินกรณีไมตองแจงเจาพนักงานทองถิ่น 

- ขุดบอพื้นที่ปากบอไมเกิน 4 ตารางเมตร 

- มิใหใชบังคับกับการขุดดินที่มีกฎหมายอ่ืนควบคุมอยูแลว อัน

ไดแก การวางฐานรากของอาคาร การทํากําแพงกันดิน และ

การขุดคลองของกรมชลประทาน 

 

 

หลักปฏิบัติในการขุดดนิ 

1. การขุดดินที่มีความลึกเกิน 20 เมตร ตองมีการปองกันการ

พังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ

สําหรับวัดความเคล่ือนตัวของดิน และตองมีแบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของผูไดรับ

ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

2. ในกรณีที่เปนการขุดดินเพื่อใชประโยชนในการฝงกลบขยะ 

วัสดุกระจายแพรพิษหรือรังสี ใหผูประสงคทําการขุดดินนํา

หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการน้ัน มายื่น

ประกอบการแจงดวย 

3. การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมี

พื้นที่ปากบอเกิน 10,000 ตารางเมตร ปากบอจะตองหาง

จากแนวเขตที่ดินของบุคคลอ่ืนหรือที่สาธารณะเปนระยะไม

นอยกวา 2 เทาของความลึกของบอดินที่จะขุด เวนแตจะได

มีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง 

โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตาม

กฎหมายวาดวยวิศวกร 

4. ในระหวางการขุดดิน ผูขุดดินตองระบายนํ้าพื้นดินบริเวณ

ขอบบอดินไมใหนํ้าทวมขัง ตองไมใชพื้นที่บริเวณขอบบอดิน

เปนที่กอง หรือวัสดุ อ่ืนใดในลักษณะที่อาจทําใหเกิดการ

พังทลายของดิน หรืออาจเปนอันตรายกับส่ิงปลูกสรางใน

บริเวณน้ัน 

5. ในระหวางการขุดดินและภายหลังการขุดดินแลว ผูขุดดิน 

เจาของที่ดิน หรือผูครอบครองที่ดิน แลวแตกรณี ตอง

ตรวจสอบเสถียรภาพของบอดิน และดําเนินการใหมีความ

ม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ 

 

 

 
 

6. การขุดดินในบริเวณที่ติดกับที่สาธารณะ หรือในที่สาธารณะ 

ผูขุดดินตองจัดใหมี ส่ิงกันตกหรือราวก้ันที่ มีความม่ันคง

แข็งแรงรอบบริเวณน้ัน รวมทั้งติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวาง

เพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจํานวนพอสมควร 

7. ผูขุดดินจะตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายขนาด

กวางไมนอยกวา 50 เมตร และยาวไมนอยกวา1 เมตร ทํา

ดวยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไวทุกระยะไมเกิน 40 เมตร รอบบอ

ดินในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 

 

 

 
 

"ถมดิน" หมายความวา การกระทําใดๆ ตอดินหรือพื้นดิน

เพื่อใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม  
 

หลักเกณฑการถมดนิที่ตองแจงตามกฎหมาย 

- มีการถมดินสูงกวาที่ดินขางเคียง และมีพื้นที่มากกวา 2,000 

ตารางเมตร  

- ถมดินในพื้นที่เนินดินตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
 

เอกสารแจงขอมูลการขุดดิน 

1. แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการถมดิน 

2. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 

3. รายการถมดินและการระบายนํ้า 

4. ระยะเวลาทําการถมดิน 

5. ชื่อผูควบคุมงาน ซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนด

โดยกฎกระทรวง 

6. ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน 

7. ภาระผูกพันตางๆ ที่บุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินที่จะ

ทําการขุดดิน 

 

การขุดดิน 
 

การถมดิน 


