
ใบแจงการขดุดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ-   
การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543                                         

 
         เขียนที…่................................................. 

วนัที.่...........เดือน.........................................พ.ศ....................                                                                                 
                       ขาพเจา.............................................................................................เปนบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 
อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท.......................................... 
                       มีความประสงคจะทาํการขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........เมตร  พื้นทีป่ากบอ/ดินถม..............ตารางเมตร 
ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขที.่................หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทีม่ีชื่อเรียกอยางอ่ืน.................................. 
ที่ถนน....................หมูที.่..........ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.............................
ซึ่งอยูในเขต.....................(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)....................โดย.......................................เปนจาของที่ดิน  
กําหนดเวลาแลวเสร็จ..................วนั มี..........................................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
และ...................... .................................................เปนผูควบคุมงาน พรอมนี ้
ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว  คือ 
 

แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนท่ีถูกตองตามกฎกระทรวงหรือ  ขอบัญญัติทองถิน่ที ่ 
ออกตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน  จํานวน 3 ชุด ชุดละ...........แผน          
สําเนารายการคํานวณวิธีการปองกันการพงัทลายของดิน จํานวน 1 ชุด ชุดละ...........แผน  
สําเนาทะเบียนบานของผูแจงในกรณทีี่ผูแจงเปนบุคคลธรรมดา   จํานวน  1  ฉบับ            
สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินในกรณีที่ผูแจงไมไดเปนเจาของที่ดิน  จาํนวน 1 ฉบับ     
สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลในกรณีทีผู่แจงเปนนิติบุคคล  จํานวน 1 ฉบับ           

 หนงัสือมอบอํานาจในกรณีที่ผูแจงการขุดดิน/ถมดินใหบุคคลอ่ืนไปยื่นใบแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจา
พนกังานทองถิ่น     
หนงัสือแสดงความยนิยอมของเจาของทีดิ่นในกรณีเจาของที่ดินใหบคุคลอ่ืนเปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน  

 หนงัสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพรอมสําเนาใบอนุญาตจากผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  จาํนวน 1 ชุด 
หนงัสือรับรองของผูควบคุมงานพรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จาํนวน 1 ชุด  

     สําเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินที ่ จาํนวน...............ฉบับ 
 เอกสารอ่ืนๆ(ถามี)........................................................................................................                                 

จึงขอแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน 
หมายเหตุ          (ลงลายมือชื่อ)...................................................ผูแจง 
(1)   ขอความใดไมใชใหขีดฆา                                                                 (....................................................) 
(2) ใสเคร่ืองหมาย  / ในชอง     ที่ตองการ                            ประทับตราในกรณีทีผู่แจงเปนนิติบุคคล       

เลขที่…...................................................
วันที่........................................................
ลงช่ือ.....................................ผูรับหนังสือ
       (......................................) 
ตําแหนง................................................



ด.2 
(ตราราชการสวนทองถิ่น) 

 
ใบรับแจงการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

 

เลขที่.........../................. 
 
                                เจาพนกังานทองถิน่ไดรับแจงจาก......................................................................................... 
เจาของที่ดิน/ผูรับมอบอํานาจ  วามีความประสงคจะทาํการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง.................เมตร  พืน้ที่ปากบอ/ดินถม 
.........................ตารางเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที.่...............................................หรือเอกสารสิทธิ ์
ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอยางอ่ืน.................................................ที่ถนน.......................................................................... 
หมูที.่.......ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...................................จงัหวัด........................................... 
ซึ่งอยูในเขต.....................(ซื่อองคการปกครองสวนทองถิ่น)..................โดย.............................................................. 
เปนเจาของทีดิ่น  กําหนดแลวเสร็จ................วัน  ม.ี................................................................................................. 
เปนผูออกแบบและคํานวณ  และ............................................................................................................................. 
เปนผูควบคุมงาน  พรอมเอกสารหลักฐานตางๆแลว 
 
                    เจาพนกังานทองถ่ินไดตรวจสอบปรากฏวา 
                       1.    ไมถกูตอง  ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน       นับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจา
พนกังานทองถิ่น  หากไมสามารถแกไขภายในกําหนดจะเสียสิทธ์ิการนับระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิน่ที่จะตองปฏิบัติ
ตามมาตรา 17 วรรคหนึง่   โดยมีรายการแกไข  ดังนี ้
                       ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
                       2.  ถูกตอง  ใหผูแจงเร่ิมตนทาํการขุดดิน/ถม ไดต้ังแตวันที่...........เดือน........................................
พ.ศ.................จนถงึวนัที.่......เดือน........................พ.ศ.................และไดรับคาธรรมเนียม..................................บาท 
คาใชจาย..............บาท    รวมทัง้ส้ิน.....................................บาท  (.......................................................................) 
  ออกให  ณ   วนัที.่........เดือน....................................พ.ศ........................                  

                                                                          (ลงลายมือช่ือ)..................................................... 
                                                                                               (.........................................................) 

                                                                                 ตําแหนง........................................................ 
 
 หมายเหตุ 
                        1.ขอความใดไมใชใหขีดฆา 
                        2.ใสเคร่ืองหมาย  /  ในชอง   
 
                                                                                                                                                               (พลิก) 



 
คําเตือน    ผูขุดดิน/ถมดิน   หรือเจาของที่ดินมหีนาที่ทีจ่ะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                (1)   ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
                (3)   ตามคําส่ังของเจาพนกังานทองถิน่/พนกังานเจาหนาที ่
                (4)   การฝาฝน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจํา  หรือทั้งจาํทัง้ปรับแลวแตกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
ด.3           

หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของท่ีดิน 
(ในกรณเีจาของที่ดินใหบุคคลอ่ืนเปนผูแจงการขดุดิน/ถมดิน) 

 
 

                                    ขาพเจา............................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่...................................ตรอก/ซอย................................................ถนน.................................................. 
หมูที.่............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท...................................... 
เปนเจาของทีดิ่นโฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่..................................................................................................... 
หรือเอกสารสิทธิท์ี่มีชื่อเรียกอยางอ่ืน...........................................ที่ถนน................................หมูที่.............................. 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................จงัหวัด............................................... 
ยินยอมให............................................................................................................................................................... 
เปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...............เมตร  พืน้ทีป่ากบอ/ถมดิน.................ตารางเมตร ทีถ่นน............................ 
หมูที.่.............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................... 
ซึ่งอยูในเขต........................(ซื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).............................เพื่อใชประกอบการแจงการขุดดิน/ถม
ดิน  ตอเจาพนักงานทองถิน่  จึงทําหนงัสือฉบับนี้ไวเปนหลักฐาน 

 
 
 

                                   (ลงช่ือ)..................................................เจาของที่ดิน 
                             (.....................................................) 

 
                                                                 (ลงช่ือ).....................................................ผูแจง 
                                                                          (.....................................................) 
                                                                    
 (ลงช่ือ).......................................................พยาน 
                                                                          (.....................................................) 
 
 (ลงช่ือ).......................................................พยาน 
                                                                          (.....................................................) 
 

 



 
ด.4 

 ติดอากร 
แสตมป 
5  บาท

 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
(ใชในกรณีผูแจงการขุดดิน/ถมดิน  ใหบุคคลอ่ืนยื่นใบแจงการขดุดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน) 

                                               
ขาพเจา..........................................................................................................................................  

อยูบานเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมูที.่................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท................................... 
ขอมอบอํานาจใหนาย............................................................................................................................................. 
อยูบานเลขที่..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมูที.่.........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท ...................เปนผูนําสงใบแจงการขุดดิน/ถมดิน  หรือติดตอกับเจาหนาทีข่อง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนกังานทองถิน่โดยใหถือวาการกระทํา
ใดๆตามขอความขางตนของนาย.............................................................................................................................. 
เสมือนหนึง่เปนการกระทาํของขาพเจา 
 
 

ลงช่ือ)..............................................ผูมอบอํานาจ                                                                                             (
                                                                                                        (............................................) 
 

ลงช่ือ)...............................................ผูรับมอบอํานาจ                                                                                              (
                                                                                                        (.............................................) 
                                                                                                           

ลงช่ือ)................................................พยาน                                                                                               (
                                                                                                         (............................................) 
 

ลงช่ือ)................................................พยาน                                                                                               (
                                                                                                         (............................................) 
 
 
 
  



 
ด.5 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                                   
  ขาพเจา.......................................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมูที.่...................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท............................... 
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน......................... 
ต้ังแตวันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วนัที.่........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เปนผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง...........................................................เมตร  พืน้ที ่
ปากบอ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่......................................................... 
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มชีื่อเรียกอยางอ่ืน............................................................................................................... 
ที่ถนน..............................หมูที.่...............ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซึง่อยูในเขต.........................(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)................................................. 
ใหกับ.....................................................................(ชื่อผูแจง).................................................................................. 
 
 
                                                   (ลงช่ือ)......................................................ผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน 
                                                             (.....................................................) 
 
 
                                                   (ลงช่ือ)......................................................ผูแจง 
                                                             (.....................................................) 
 
 
                                                    (ลงช่ือ).....................................................พยาน 
                                                              (....................................................) 
 
 
                                                    (ลงช่ือ).....................................................พยาน 
                                                              (.....................................................) 
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