ใบแจ้ งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัต-ิ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

เลขที่…...................................................
วันที่........................................................
ลงชื่อ.....................................ผู้รับหนังสือ
(......................................)
ตําแหน่ง................................................

เขียนที่….................................................
วันที่............เดือน.........................................พ.ศ....................
ข้ าพเจ้ า.............................................................................................เป็ นบุคคลธรรมดา/นิตบิ คุ คล
อยูบ่ ้ านเลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................หมูท่ ี่...................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์..........................................
มีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง..........เมตร พื ้นที่ปากบ่อ/ดินถม..............ตารางเมตร
ในโฉนดที่ดนิ /น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขที่.................หรื อเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่น..................................
ที่ถนน....................หมูท่ ี่...........ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.............................
ซึง่ อยูใ่ นเขต.....................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น)....................โดย.......................................เป็ นจ้ าของที่ดนิ
กําหนดเวลาแล้ วเสร็ จ..................วัน มี..........................................................................เป็ นผู้ออกแบบและคํานวณ
และ...................... .................................................เป็ นผู้ควบคุมงาน พร้ อมนี ้
ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานต่ างๆ มาด้ วยแล้ ว คือ
 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถกู ต้ องตามกฎกระทรวงหรื อ ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นที่
ออกตามกฎหมายว่าด้ วยการขุดดินและถมดิน จํานวน 3 ชุด ชุดละ...........แผ่น
 สําเนารายการคํานวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จํานวน 1 ชุด ชุดละ...........แผ่น
 สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้แจ้ งในกรณีที่ผ้ แู จ้ งเป็ นบุคคลธรรมดา จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบ้ านของเจ้ าของที่ดนิ ในกรณีที่ผ้ แู จ้ งไม่ได้ เป็ นเจ้ าของที่ดนิ จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลในกรณีที่ผ้ แู จ้ งเป็ นนิตบิ คุ คล จํานวน 1 ฉบับ
 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่ผ้ แู จ้ งการขุดดิน/ถมดินให้ บคุ คลอื่นไปยื่นใบแจ้ งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
 หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้ าของที่ดนิ ในกรณีเจ้ าของที่ดนิ ให้ บคุ คลอื่นเป็ นผู้แจ้ งการขุดดิน/ถมดิน
 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้ อมสําเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จํานวน 1 ชุด
 หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้ อมสําเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 1 ชุด
สําเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดนิ ที่ จํานวน...............ฉบับ
 เอกสารอื่นๆ(ถ้ ามี)........................................................................................................
จึงขอแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นเพื่อขอรับใบรับแจ้ งการขุดดิน/ถมดิน
หมายเหตุ
(ลงลายมือชื่อ)...................................................ผู้แจ้ ง
(1) ข้ อความใดไม่ใช้ ให้ ขีดฆ่า
(....................................................)
(2) ใส่เครื่ องหมาย / ในช่อง  ที่ต้องการ
ประทับตราในกรณีที่ผ้ แู จ้ งเป็ นนิตบิ คุ คล

ด.2

ใบรับแจ้ งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
เลขที่.........../.................
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ รับแจ้ งจาก.........................................................................................
เจ้ าของที่ดนิ /ผู้รับมอบอํานาจ ว่ามีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง.................เมตร พื ้นที่ปากบ่อ/ดินถม
.........................ตารางเมตร ในโฉนดที่ดนิ /น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่................................................หรื อเอกสารสิทธิ์
ในที่ดนิ ที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่น.................................................ที่ถนน..........................................................................
หมูท่ ี่........ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................................
ซึง่ อยูใ่ นเขต.....................(ซื่อองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น)..................โดย..............................................................
เป็ นเจ้ าของที่ดนิ กําหนดแล้ วเสร็จ................วัน มี..................................................................................................
เป็ นผู้ออกแบบและคํานวณ และ.............................................................................................................................
เป็ นผู้ควบคุมงาน พร้ อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ ว
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจสอบปรากฏว่ า
1.  ไม่ถกู ต้ อง ให้ ผ้ แู จ้ งแก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่ผ้ แู จ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไขจากเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น หากไม่สามารถแก้ ไขภายในกําหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นที่จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 17 วรรคหนึง่ โดยมีรายการแก้ ไข ดังนี ้
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2.  ถูกต้ อง ให้ ผ้ แู จ้ งเริ่มต้ นทําการขุดดิน/ถม ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่...........เดือน........................................
พ.ศ.................จนถึงวันที่.......เดือน........................พ.ศ.................และได้ รับค่าธรรมเนียม..................................บาท
ค่าใช้ จ่าย..............บาท รวมทังสิ
้ ้น.....................................บาท (.......................................................................)
ออกให้ ณ วันที่.........เดือน....................................พ.ศ........................
(ลงลายมือชื่อ).....................................................
(.......นายณรงค์ พุม่ เจริญ........)
ตําแหน่ง.นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้ านคลองสวน
หมายเหตุ
1.ข้ อความใดไม่ใช้ ให้ ขีดฆ่า
2.ใส่เครื่ องหมาย / ในช่อง 

(พลิก)
คําเตือน ผู้ขดุ ดิน/ถมดิน หรื อเจ้ าของที่ดนิ มีหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(1) ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
(2) ตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 25
(3) ตามคําสัง่ ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น/พนักงานเจ้ าหน้ าที่
(4) การฝ่ าฝื น (1) –(3) อาจมีโทษปรับ โทษจํา หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บแล้ วแต่กรณี

.

ด.3

หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้ าของที่ดนิ
(ในกรณีเจ้ าของที่ดนิ ให้ บุคคลอื่นเป็ นผู้แจ้ งการขุดดิน/ถมดิน)
ข้ าพเจ้ า...............................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่...................................ตรอก/ซอย................................................ถนน..................................................
หมูท่ ี่.............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์......................................
เป็ นเจ้ าของที่ดนิ โฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่.....................................................................................................
หรื อเอกสารสิทธิ์ที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่น...........................................ที่ถนน................................หมูท่ ี่..............................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...............................................
ยินยอมให้ ...............................................................................................................................................................
เป็ นผู้แจ้ งการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...............เมตร พื ้นที่ปากบ่อ/ถมดิน.................ตารางเมตร ที่ถนน............................
หมูท่ ี่..............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.........................................
ซึง่ อยูใ่ นเขต........................(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น).............................เพื่อใช้ ประกอบการแจ้ งการขุดดิน/ถม
ดิน ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น จึงทําหนังสือฉบับนี ้ไว้ เป็ นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..................................................เจ้ าของที่ดนิ
(.....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................ผู้แจ้ ง
(.....................................................)
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.....................................................)

ด.4
ติดอากร
แสตมป์
5 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
(ใช้ ในกรณีผ้ แู จ้ งการขุดดิน/ถมดิน ให้ บุคคลอื่นยื่นใบแจ้ งการขุดดิน/ถมดินต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น)

ข้ าพเจ้ า..........................................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน....................................
หมูท่ ี่.................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...................................
ขอมอบอํานาจให้ นาย.............................................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................
หมูท่ ี่..........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ ...................เป็ นผู้นําส่งใบแจ้ งการขุดดิน/ถมดิน หรื อติดต่อกับเจ้ าหน้ าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการแจ้ งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยให้ ถือว่าการกระทํา
ใดๆตามข้ อความข้ างต้ นของนาย..............................................................................................................................
เสมือนหนึง่ เป็ นการกระทําของข้ าพเจ้ า

(ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบอํานาจ
(............................................)
(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอํานาจ
(.............................................)
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(............................................)
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(............................................)

ด.5
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ข้ าพเจ้ า..........................................................................................................................................
อยูบ่ ้ านเลขที่.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................
หมูท่ ี่....................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์...............................
ได้ รับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท...................................เลขทะเบียน.........................
ตังแต่
้ วนั ที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง วันที่.........เดือน.....................พ.ศ....................................
เป็ นผู้ออกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคุมงาน การขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...........................................................เมตร พื ้นที่
ปากบ่อ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดนิ /น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่.........................................................
หรื อเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ที่มีชื่อเรี ยกอย่างอื่น...............................................................................................................
ที่ถนน..............................หมูท่ ี่................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด..........................ซึง่ อยูใ่ นเขต.........................(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น).................................................
ให้ กบั .....................................................................(ชื่อผู้แจ้ ง)..................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................ผู้ออกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคุมงาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผู้แจ้ ง
(.....................................................)

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

