
 

 
 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานให้บริการ การขออนุญาตขุดดินและถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ / ช่องทางการ
ให้บริการ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง เทศบาลต าบลบ้าน
แหวน 
โทรศัพท์ 053 - 441961 
ต่อ 17, 20 
 

วันจันทร์ - วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
  
          พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 
 

          1. การขุดดิน มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร 
หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
          2. การถมดิน มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดิน
ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่
อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น พื้นที่ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตาราง
เมตร การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตาม
วรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 

          ข้อบัญญัติต าบลบ้านแหวน อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

          1. เรื่อง มาตรการควบคุมในการขุดดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความ
ลึกระดับผิวดินเกินสามเมตร แต่ไม่เกินยี่สิบเมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินสี่ร้อยตารางเมตรขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่
หรือความลึกตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนที่จะท า
การขุดดิน 
          2. เรื่อง มาตรการควบคุมในการถมดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยที่มีพ้ืนที่
เนินดินเกินสี่ร้อยตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ห้าสิบเซนติเมตรขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่หรือความสูง
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนที่จะท าการถมดิน 

คู่มือกระบวนงานที่ 14 
ชื่อกระบวนงาน     การขออนุญาตขุดดินและถมดิน 

 



 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน กรณีแจ้ง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องใบแจ้งการขุดดินและถมดิน (แบบ ขถด. 
1) พร้อมเอกสารหลักฐาน (ระยะเวลา 1 วัน) 
 

งานธุรการ กองช่าง 

2. เจ้าหน้าที่ประจ าเขตรับผิดชอบ ตรวจแบบค าขอและตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานประกอบ (ระยะเวลา 2 วัน) 

กองช่าง 
 
 
 

3. เจ้าหน้าที่ประจ าเขตรับผิดชอบออกตรวจสอบสถานที่และแบบ
แปลน (ระยะเวลา 1 วัน) 

กองช่าง 

4. เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจพิจารณาออกใบอนุญาต (ระยะเวลา 3 วัน) 

รองปลัด เทศบาล ,  ปลั ด เทศบาล , 
นายกเทศมนตรี 

5. แจ้งผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมขอ
อนุญาตพร้อมใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา 10 นาที) 

กองช่าง 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น  7  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
1. ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด. 1)  จ านวน    1     ฉบับ 

2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต  (ฉบับจริงหรือส าเนา) จ านวน    1     ฉบับ 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต จ านวน    1     ฉบับ 

4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีนิติ
บุคคลเป็นผู้แจ้ง) 

จ านวน    1     ฉบับ 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน) 

จ านวน    1     ฉบับ 

6. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน) 

จ านวน    1     ฉบับ 

7. ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1  (ขนาดเท่าฉบับจริง) จ านวน    2     ฉบับ 

8. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีท าการขุดดินและ
ถมดินในที่ดินของบุคคลอื่น) 

จ านวน    1     ฉบับ 

9. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ
เจ้าของที่ดิน (กรณีท าการขุดดินและถมดินในที่ดินของบุคคลอ่ืน) 

จ านวน    1     ฉบับ 

10. หนงัสือยินยอมให้ท าการขุดดิน/ถมดินของเจ้าของที่ดินบริเวณ
ใกล้เคียงทุกรายที่มีพ้ืนที่ติดกนั 

จ านวน    1     ฉบับ 

11. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของ จ านวน    1     ฉบับ 



เจ้าของที่ดินบริเวณใกล้เคียงทุกรายที่มีพ้ืนที่ติดกัน 
12. แผนผังบริเวณที่จะท าการขุดดินและถมดิน และแผนผังบริเวณ
แสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งวิธีการขุดดินและถม
ดิน 
 

จ านวน    1     ฉบับ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

13. แบบแปลน จ านวน    2     ฉบับ 

14. รายการค านวณ จ านวน    1     ฉบับ 

15. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดินและถม
ดิน พร้อมทั้งส าเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว (กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด 
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

จ านวน    1     ฉบับ 

16. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

จ านวน    1     ฉบับ 

17. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ใช้แนบเอกสารกรณีที่มีพยาน) จ านวน    1     ฉบับ 

18. เอกสารอ่ืน ๆ 
 

ข้อควรทราบ 
ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ฉบับละ  500  บาท 
การรับเรื่องร้องเรียน 
หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
1. เขียนค าร้องทั่วไปที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
2. ศูนย์รับเรื่องการบริการสาธารณะ 
3. เว็บไซต์ www.baanwan.go.th 
4. Facebook : https://www.facebook.com/tbbaanwan 
5. อีเมล์ : info@baanwan.go.th 
 


