
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565  

 

งานท่ีใหบริการ การแจงขุดดิน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
 

กองชาง   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

โทร. 0  4351  1222  ตอ  ๑๔๘ 

โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๓๓๙๔ 

 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
        

        1.  การขุดดินทีต่องแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบที่ครบถวน ดังนี ้
    1.1  การดําเนินการขุดดินนั้น จะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
ใชบังคบั ไดแก 
  1)  เทศบาล 
  2)  กรุงเทพมหานคร 
  3)  เมืองพัทยา 
  4)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
  5)  บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  6)  เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
  7)  ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคบัพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี
องคการบริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
    1.2  การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ไดแก  
           ประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดบัพ้ืนดินเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบอดิน 
เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดโดยการประกาศของ 
เจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
        2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจง
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตอง
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่มีการแจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูแจงใหแกไข ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผล ถากรณีผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด  
ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหผูแจงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 
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ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 
    ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุดดินตามที่กําหนด    กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    ใหเจาพนักงานทองถิ่น  ดําเนินการตรวจสอบขอมูล 
       (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 
 

๒. การพิจารณาอนุญาต       กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา 
    (กรณีถูกตอง) 
    (ระยะเวลา  ๔  วันทําการ) 
 

๓. การลงนามอนุญาต       กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง 
    (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 

 

๔. การแจงผลการพิจารณา      กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    แจงใหผูแจงมารับใบรับแจง 
    (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 

 

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ  ๗  วันทําการ  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. รายการเอกสารยืนยันตัวตน  
    ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
          บัตรประจําประชาชน  (ฉบับจริง)  
    ๑.๒ กรณนีิติบุคคล 
          หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด        
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม     
     ๒.๑ แผนผังบริเวณที่ประสงคจะดําเนินการขุดดิน 
           เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 
           เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด 
     ๒.๒ แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 
           เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 
           เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด 
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๒.๓ แบบแปลน รายการ ประกอบแบบแปลน 
      เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 
      เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด 
๒.๔ รายการคํานวณ (วิศวกรผูออกแบบและคํานวณการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน  3  เมตร  
      พื้นที่ปากทอดินเกิน 10,000  ตารางเมตร  ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
      สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร  กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตร  
      วิศวกรผูคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา 
      ระดับวุฒิวิศวกร) 
๒.๕ รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน (กรณกีารขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

     ๒.๖ ชื่อผูควบคุมงาน (กรณกีารขุดดินลึกเกิน  3  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกิน 10,000  ตารางเมตร  
           หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดผูควบคุมงานตองเปนผูไดรับใบอนุญาต 
           ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 
 
คาธรรมเนียม 
         
        ฉบับละ  500  บาท 
 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน  สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่   
กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  หมายเลขโทรศัพท  ๐  ๔๓๕๑  ๑๒๒๒  ตอ ๑๔๘ 
ที่เว็บไซต  www. roietmunicipal.go.th 
Application SMART 101 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
                                    

                                                                                    
 

แบบ ขถด.2 

ใบรับแจงการขดุดินหรือถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 
เลขที่  รอ 52006/...............                                                                  สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

           ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                                         วันที…่.............เดือน               พ.ศ.             ........ 
 ไดรับแจงจาก                        เจาของท่ีดินผูครอบครองที่ดิน/เจาของที่ดิน หรือตัวแทน    เจาของที่ดิน          
อยูบานเลขที ่             ตรอก/ซอย          -          ถนน             -           หมูที ่           ตําบล          ....... ..  
อําเภอ              จังหวัด               .  
 ขอ  1  ทําการ  ขุดดิน      ณ              ตรอก/ซอย     -       ถนน                    .หมูที.่......................           
ตําบล           อําเภอ          จังหวัด         ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ .........     เปนที่ดินของ..................................... 
 ขอ  2  ทําการ     ขุดดิน                 โดยมีความลึก/ความสูงจากระดับดินเดิม          เมตร                                        
พ้ืนที่                 ตารางเมตร         เพ่ือใชเปน                                                     . 

 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 ขอ  3  โดยม ี      .                         เลขทะเบียน                                   เปนผูควบคุมงาน 

 ขอ  4   กําหนดแลวเสร็จภายใน             วัน  โดยจะเริม่ขุดดิน/ถมดิน  วันท่ี                               
และจะแลวเสร็จวันที ่            ......... 
 ขอ  5  คาธรรมเนียมและคาใชจายในการแจงการขุดดินหรือถมดิน 

  คาธรรมเนียม 

 (1) คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน   จํานวน        500     บาท 

 (2) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร    จํานวน      -    บาท 

      คาใชจาย 

 (1) คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน  จํานวน     -  บาท 

 (2) คาเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน จํานวน     - บาท 

 รวมทั้งสิ้นเปนเงิน              500                   บาท   (    หารอยบาทถวน    )                    
 ขอ 6  ผูแจงตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ขอบัญญัติทองถ่ิน  
ซึ่งออกตามความในมาตรา 6  มาตรา 7  หรือมาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

และกฎหมายที่เก่ียวของ 
 

      ออกให  ณ  วันที่                   เดือน                 พ.ศ.                       . 
  

                                                                             

           (ลายมือชื่อ)    ............................................................ 
                                                    (.........................................................) 
                                       ตําแหนง   ..............................................................  
                                                               เจาพนักงานทองถ่ิน 
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คําเตือน 
 
 1.  ถาผูแจงจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบแจง  หรือควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน            
ผูควบคุมงานใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ  ท้ังนี้  ไมเปนการกระทบกระเทือนถึงสิทธิและหนาที่ 
ทางแพง  ระหวางผูแจงกับผูควบคุมงานนั้น  ในการบอกเลิกตัวผูควบคุมงานนี้  ผูแจงตองระงับการดําเนินการ 
ตามที่แจงไวกอน  จนกวาจะมีผูควบคุมงานคนใหม  และมีหนังสือแจงพรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอม 
ของผูควบคมุงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถ่ินแลว 
 2.   การไดรับใบแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน  ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดนิ  หรือถมดินที่ไดกอใหเกิด 
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล  หรือตอสภาพแวดลอม  ผูขุดดินหรือถมดินไมวาจะเปนเจาของที่ดิน 
ผูครอบครองที่ดิน  ลูกจางหรือตัวแทน  ตองรับผิดชอบใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น  เวนแตจะมเีหตุที่ไมตอง 
รับผิดตามกฎหมาย 
 3.   ในระหวางการขุดดินหรือถมดิน  ผูขุดดินหรือถมดิน  ตองเก็บใบรับแจง  แผนผังบริเวณ  และรายการ  
ไวที่สถานท่ีขุดดินหรือถมดินหนึ่งชุด  และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได 
 ถาใบรับแจงชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหผูขุดดินหรือผูถมดินขอรับใบแทนใบรับแจง 
ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ภายในสามสิบวันนับ  แตวันที่ทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 


