
 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
              ตามพระราชบัญญัติ- การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543                                        

 
         เขียนที่…................................................. 
                                                                                วันที่............เดือน.....................................................พ.ศ
.................... 
                       ข้าพเจ้า.............................................................................................เปน็บุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 
อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์
........................โทรศัพท์.......................................... 
                       มีความประสงค์จะท าการขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........เมตร  พ้ืนที่ปากบ่อ/ดินถม..............ตารางเมตร 
ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขที่.................หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน.................................. 
ที่ถนน....................หมู่ที.่..........ต าบล/แขวง.............................อ าเภอ/เขต....................จังหวัด.............................ซึ่งอยู่ในเขต
.....................................................โดย.........................................................................เป็นจา้ของที่ดิน  
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ..................วัน มี..........................................................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 
และ...................... .................................................เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมนี้ 
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
 

 แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงหรือ  ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ 
         ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  จ านวน 3 ชุด ชุดละ...........แผ่น 
 ส าเนารายการค านวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จ านวน 1 ชุด ชุดละ...........แผน่ 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา   จ านวน  1  ฉบับ                                
 ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน  จ านวน 1 ฉบับ    
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีท่ีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล  จ านวน 1 ฉบับ                      
 หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

     
 หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมส าเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

จ านวน 1 ชุด 
 หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด 
     ส าเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินที่  จ านวน...............ฉบับ 
 เอกสารอ่ืนๆ(ถ้ามี)......................................................................... ...............................                                      

จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
หมายเหตุ          (ลงลายมือชื่อ)...................................................ผู้แจ้ง 
(1)   ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า                                                                          (....................................................) 
(2) ใส่เครื่องหมาย  / ในช่อง     ที่ต้องการ                                                ประทับตราในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล    
 
 
 
 
 
              

เลขที…่................................................... 
วันที่........................................................ 
ลงช่ือ.....................................ผู้รับหนังสือ 
       (......................................) 
ต ำแหน่ง................................................ 



ด.๒ 
 
 
 

ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดนิ  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

เลขที่ 
 
                  เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก ……………….…………………..…………………..…………………..…………...........  
เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอ านาจ ว่ามีความประสงค์จะท าการ ขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง.....................................พ้ืนที่ปากบ่อ/ 
ดินถม……….....ไร่  ............งาน................ตารางวา ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก /น.ส.3/ส.ค.1 เลขที.่............................................ 
หรือคิดเป็นพ้ืนที่…................... ตร.ม.   
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน.................................................ที่ถนน..................................................................... 
หมู่ที.่................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................................. 
ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ โดย.....................................................................................…………. 
เป็นเจ้าของที่ดิน  ก าหนดแล้วเสร็จ...................วัน  มี  ................................................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ   
และ.....................................................………………………………………………………......เป็นผู้ควบคุมงาน   
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว 
 

                    เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
                       ๑.    ไม่ถูกต้อง  ให้ผู้แจง้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน       นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  หากไม่สามารถแก้ไขภายในก าหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 
17 วรรคหนึ่ง   โดยมีรายการแก้ไข  ดังนี้......................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ......................................................... 
                       ๒.  ถูกต้อง  ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดิน/ถม ได้ตั้งแต่วันที่.............เดือน…………….. ......พ.ศ.................... 
จนถึงวันที่…….............เดือน…......................พ.ศ .....................และได้รับค่าธรรมเนียม..............บาท   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางใน
การไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ...................................บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือ
ถมดิน………………………………..…บาท 
รวมทั้งสิ้น……………………………….............บาท     ตัวหนังสอื (...................................................................................) 
 
 

  ออกให้  ณ   วันที่..........เดือน..............................พ.ศ.........     
                      

                                                                                              ..................................................... 
                                                                                           (นายอภิชัย  ด าแดงดี) 

                                                                                                    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองป่าก่อ 
 หมายเหตุ                                                                                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                        ๑.ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
                        ๒.ใส่เครือ่งหมาย  /  ในช่อง   

         
 

(พลิก) 
                                                                                                                                                                
 

                          .         
.         

 
   

    
 

- - 
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ค าเตือน 
 

                                              ผู้ขุดดิน/ถมดิน   หรอืเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                (๑)   ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (๒)   ตามมาตรา  ๑๙  มาตรา  ๒๐  มาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๕ 
                (๓)   ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
                (๔)   การฝ่าฝืน  (๑) –(๓)  อาจมีโทษปรับ  โทษจ า  หรือท้ังจ าทั้งปรับแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ด.3           
หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของท่ีดิน 

(ในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน) 
 
 

                                    ข้าพเจ้า............................................................................................................................. .. 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................ตรอก/ซอย................................................ถนน.................................................. 
หมู่ที.่............ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวดั.................................... 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...................................... 
เป็นเจ้าของที่ดินโฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที.่.................................................................................................... 
หรือเอกสารสิทธิ์ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น...........................................ที่ถนน................................หมู่ที.่............................. 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................... 
ยินยอมให้........................................................................................... .................................................................... 
เป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...............เมตร  พ้ืนที่ปากบ่อ/ถมดิน.................ตารางเมตร ที่ถนน............................ 
หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................... 
ซึ่งอยู่ในเขต........................(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น).............................เพ่ือใช้ประกอบการแจ้งการขุดดิน/ถมดิน  ต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น  จึงท าหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 

                                   (ลงชื่อ)..................................................เจ้าของที่ดิน 
                             (.....................................................) 

 
                                                                 (ลงชื่อ).....................................................ผู้แจ้ง 
                                                                          (.....................................................) 
                                                                    
 (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
                                                                          (.....................................................) 
 
 (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
                                                                          (.....................................................) 
 

 



 
ด.4 

 
 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน  ให้บุคคลอ่ืนยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

                                               
 ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมู่ที.่................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................... 
ขอมอบอ านาจให้นาย............................................................................................................................. ................ 
อยู่บ้านเลขที.่.............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมู่ที.่.........ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ ...................เป็นผู้น าส่งใบแจ้งการขุดดิน/ถมดนิ  หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยให้ถือว่าการกระท าใดๆตาม
ข้อความข้างต้นของนาย............................................................................................................................. . 
เสมือนหนึ่งเป็นการกระท าของข้าพเจ้า 
 
 
                                                                                            (ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบ
อ านาจ 
                                                                                                        (............................................) 
 
                                                                                             (ลงชื่อ)...............................................ผู้รบั
มอบอ านาจ 
                                                                                                        (.............................................) 
                                                                                                           
                                                                                              (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                                                                         (............................................) 
 
                                                                                              (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                                                                         (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดอำกร 
แสตมป์ 
5  บำท 



 
ด.5 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                                   
  ข้าพเจ้า........................................................................................................................ .................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมู่ที.่...................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์............................... 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน......................... 
ตั้งแต่วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วนัที่.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เป็นผู้ออกแบบและค านวณ/ผู้ควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง...........................................................เมตร  พ้ืนที่ 
ปากบ่อ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที.่........................................................ 
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน............................................................................................................... 
ที่ถนน..............................หมูท่ี.่...............ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จงัหวัด..........................ซึ่งอยู่ในเขต.........................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)................................................. 
ให้กับ.....................................................................(ชื่อผู้แจ้ง).................................................................................. 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)......................................................ผู้ออกแบบและค านวณ/ผู้ควบคุมงาน 
                                                             (.....................................................) 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)......................................................ผู้แจง้ 
                                                             (.....................................................) 
 
 
                                                    (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                              (....................................................) 
 
 
                                                    (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                              (.....................................................) 


