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การแจง้การขดุดนิและถมดนิ 

การขดุดนิ 

ผูใ้ดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดิน

เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจง้ขอ้มูลดังตอ่ไปนี้ 

๑. ใบแจ้งการขุดดินหรอืถมดิน (แบบ ขถด.๑) จ านวน ๑ ชุด  

๒. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจง้ (พร้อมลงนามรับรองส าเนา) 

๓. ส าเนาโฉนดที่ดนิขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า (พร้อมเจ้าของที่ดนิลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า) 

๔. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท าการขุดดิน  

๕. แผนผังแสดงเขตที่ดนิและที่ดนิบริเวณข้างเคียง 

๖. รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 

๗. วิธีการขุดดินและการขนดิน 

๘. ระยะเวลาท าการขุดดนิ 

๙. ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มคีุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๑๐. ที่ตัง้ส านักงานของผู้แจง้ 

๑๑. ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสว่นได้เสียเกี่ยวกับที่ดนิที่จะท าการขุดดิน 

๑๒. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

การถมดิน 

ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่

ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

แบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

๑. ใบแจ้งการขุดดินหรอืถมดิน (แบบ ขถด.๑) จ านวน ๑ ชุด  

๒. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจง้ (พร้อมลงนามรับรองส าเนา) 

๓. ส าเนาโฉนดที่ดนิขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า (พร้อมเจ้าของที่ดนิลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า) 

๔. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท าการถมดิน  

๕. แผนผังแสดงเขตที่ดนิและที่ดนิบริเวณข้างเคียง 

๖. วิธีการถมดินและการระบายน้ า 

๗. ระยะเวลาท าการถมดิน 

๘. ชื่อผู้ควบคุมงาน 

๙. ชื่อและที่อยู่ของผูแ้จ้งการถมดิน 

๑๐. ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสว่นได้เสียเกี่ยวกับที่ดนิที่จะท าการถมดิน 

 



ขั้นตอนการแจ้งการขดุดนิและถมดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับใบแจ้ง 

การขุดดิน/ถมดิน 

แจ้งให้ส่งเอกสาร 

ให้ครบถ้วน 
ตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบสถานที่ 

ขุดดินหรือถมดิน 

ตรวจพิจารณา

ภายใน 7 วัน 

แจ้งผูข้อแก้ไข

ภายใน 7 วัน 

ตรวจพิจารณา 

ออกใบรับแจ้ง (ด.๒) 

 

ภายใน ๓ วัน 

ออกใบรับแจ้ง (ด.๒) 

(เบื้องต้น) 

ครบถ้วน 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ครบถ้วน 



ค่าธรรมเนียม 

๑. ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรอืถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท  

๒. ค่าคัดส าเนาหรอืถ่ายเอกสาร หนา้ละ ๑ บาท 

 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๓๕ ผู้ใดท าการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือท าการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 

โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่

กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรับไม่เกินหา้หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึน้ในบริเวณหา้มขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖  

(๑) ผูน้ั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรอืปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๖ ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรอืมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่น

บาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินหนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการ

ปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๓๙ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกินหา้พันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตาม

มาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๑ ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจ

เกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือ

วรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่

เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เมื่อผู้ต้องหา

ได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาอาญา 

 



มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท าอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามที่

บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือ

ยินยอมด้วย 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือว่าเจ้าของ

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย 

เนื่องจากการกระท าความผดินั้น เป็นผูเ้สียหายตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณาความอาญา 

 

การรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้งตน้ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา โทรศัพท์ : ๐๗๗-๕๙๕๐๘๐  

หรอืเว็บไซด์ http://www.nakha.go.th 
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