
คูมือสำหรับประชาชน : การออกใบรบัแจงการขดุดิน/ถมดิน 

หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 

เน่ืองจากในปจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพ้ืนที่การกอสรางที่อยูอาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืนอยางกวางขวางแตการขุดดิน

และถมดินดังกลาวยังไมถูกตองตามหลักวิชาการจึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและความปลอดภัยของประชาชนได

ประกอบกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 บัญญัติใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอำนาจในการออกเทศบัญญัติ

ทองถิ่นออกขอกำหนดทองถิ่นเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑการปองกันของดินหรือสิ่งปลูกสรางหลักเกณฑวิธีการและ

เง่ือนไขอ่ืนในการขุดดินถมดินตลอดหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขในการขออนุญาตในการขุดดินหรือถมเรื่องใหใชเทศ

บัญญัติเรื่องควบคุมการขุดดินการถมดินพ.ศ. 2551 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานทีใ่หบรกิาร 
กองชางเทศบาลเมืองทับกวางโทรศัพท : 036-357590-2 
ตอ 306,307,308 โทรสาร  : 036-357225/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม :3 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูประกอบการผูขออนุญาตย่ืนเอกสารตามแบบด.1 
(หมายเหตุ: -) 

0.5 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร /ออกตรวจพ้ืนที่ 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เสนออนุมัติลงนามตามลำดับ 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุรี 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 
4) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย่ืนคำขอชำระคาธรรมเนียม/พรอมรับใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

0.5 วัน เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด

สระบุร ี
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
ยื่นแบบด.1 แจงการขุดดิน / ถมดินตามพ.ร.บ. การขุดดินและถม
ดินพ.ศ.  2543 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

สำเนาทะเบียนบานของผูแจงและเจาของที่ดิน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

สำเนาโฉนดทีดิ่นที่ทำการขดุดิน–ถมดิน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

แผนผงัแบบแปลนการขุดดิน / ถมดินและรายการประกอบ 1 
แผนผงับรเิวณที่ประสงคจะทำการขุดดิน/ถมดิน 2 แผนผังแสดง
เขตที่ดินและที่ดินบรเิวณขางเคียง 3 วิธีการขุดดินและขน
ดิน 4 ระยะเวลาการขุดดิน 5 ชื่อผูควบคมุงาน 6 ที่ต้ัง
สำนักงานของผูแจง 7 เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของตามกฎหมาย
กำหนดมาตรการปองกันการพังลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการ
ขุดดินหรือถมดินพ.ศ. 2548 
ฉบับจริง3ฉบับ 
สำเนา3ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) 

 
หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมไดเปน
เจาของที่ดิน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวของเฉพาะเรื่อง) 

- 

7) 
 

หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรพัยสนิขางเคียง 
(กรณีชิดทรพัยสินผูอ่ืน) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวของเฉพาะเรื่อง) 

- 

8) 
 

หนังสือรับรองการออกแบบของวิศวกร 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวของเฉพาะเรื่อง) 

- 

9) 
 

รายการคำนวณการปองกันการพังทลายของดิน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สำเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(เอกสารหลักฐานทีเ่กี่ยวของเฉพาะเรื่อง) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน 

(หมายเหตุ: -) 
คาธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

2) คาคัดสำเนาหรือถายเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 1 บาท 
 
 

3) คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน (ให
จายเทาที่จำเปนและใชจายไปจริง) 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

4) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน 
(ใหจายเทาทีจ่ำเปนตามระเบียบของทางราชการแกผูไปทำงานเทา
อัตราของทางราชการ)  
โดยคาใชจายตามขอ 1(1)(2) และขอ 2(1)(2) ผูดำเนนิการแจง
การขุดดินและถมดินจะตองเปนผูเสียคาใชจายเองทั้งหมด 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) กองชางเทศบาลเมืองทับกวาง 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 

 

 

 



 

ชื่อกระบวนงาน:การออกใบรบัแจงการขุดดิน/ถมดิน 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น

เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวของ: 

 
1)การขออนุญาตขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา:ควบคุมการขุดดินการถมดินพ.ศ.2551 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 3.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด 0 

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การออกใบรบัแจงการขุดดิน/ถมดิน 13/08/2558 11:12 

 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มลูสําหรบัเจา้หนา้ที ่


