
คูมอืส ำหรับประชำชน 

 

 

 

 

 

1.ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 035-377-335   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 035-377-335   ตั้งแตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.bangdeur.org/ 

 
 

ผูใ้ดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรอืมีพื้นที่ปากบ่อดนิเกินหนึ่งหมื่น

เมตร หรือมีความลึกหรอืพื้นที่ตามที่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ

ที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังตอ่ไปนี้ 

            (1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท าการขุดดิน 

            (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดนิบริเวณข้างเคียง 

            (3) รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 

            (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 

            (5) ระยะเวลาท าการขุดดิน 

            (6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผูม้ีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

            (7) ที่ตัง้ส านักงานของผู้แจ้ง 

            (8) ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีสว่นได้เสียเกี่ยวกับที่ดนิที่จะท าการขุดดิน 

            (9) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

            ถ้าผู้แจง้ได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง

ตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้ และ

ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตัง้แต่วันที่ได้รับแจง้  

            ถ้าการแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจง้ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่มี

การแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขใหถู้กต้องภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ผูแ้จ้งได้รับแจง้ให้แก้ไขจากเจา้พนักงาน

งำนท่ีให้บรกิำร                     กำรแจ้งขุดดิน 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ            ส่วนโยธำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ  

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ ช่องทำงกำรให้บรกิำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

http://www.bangdeur.org/


ท้องถิ่น ให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งคามวรรคหนึ่งเป็นอันสิน้ผล  

            ถ้าผู้แจง้ได้แก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง

ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้ที่ถูกต้อง  

            ผูไ้ด้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 

 

 
 

1.เขียนค าขออนุญาตขุดดิน                                                 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ 

2.เขียนใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ.การขุดดิน 

  และถมดิน พ.ศ. 2543 

3.ยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ พร้อมลงลายมือชื่อ 

  รับรองส าเนาถูกต้อง 

4.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

5.เจ้าหนา้ที่ตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาตขุดดิน 

6.ออกใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.2 ) 

7.ผู้ขออนุญาตรับใบแจ้งการขุดดิน พร้อมช าระค่าธรรมเนียม 

 

 

 รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน  แยกเป็น 

1.ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุดดิน ระยะเวลา 1 วัน 

2.ขัน้ตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน การพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วัน  

3.ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ต่างๆ ระยะเวลา 1 วัน 

4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน  

 

 

 

1. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับแจง้       จ านวน  2  ฉบับ 

2. ส าเนาบัตรประชาชนของผูแ้จง้      จ านวน  2  ฉบับ 

3. หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มอบใหบุ้คคลอื่นแจ้งแทน)   จ านวน  2  ฉบับ 

4. ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใชเ่จ้าของที่ดิน) จ านวน  2  ฉบับ 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บรกิำร 

ขั้นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

 
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 

 



5. ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน (กรณีผูข้ออนุญาตไม่ใชเ่จ้าของที่ดิน) จ านวน  2  ฉบับ 

6. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีให้บุคคลอื่นขุดดิน)   จ านวน  2  ฉบับ 

7. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิที่ขุดดิน      จ านวน  2  ฉบับ 

8. แผนผังบริเวณ        จ านวน  2  ฉบับ 

9. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน     จ านวน  2  ฉบับ 

10. ส าเนารายการค านวณ (การป้องกันการพังทลายของดิน)   จ านวน  2  ฉบับ 

11. เอกสารแสดงวธิีการขุดดิน      จ านวน  2  ฉบับ 

 

 

ค่าธรรมเนียมขุดดิน  500  บาท 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดื่อ โทรศัพท์: 035-377-335 

หรอื เว็บไซต์ : http://www.bangdeur.org/ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
    
 

 
 

ค่ำธรรมเนียม 

 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.bangdeur.org/


   
 
 
 

แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขท่ีรับ                                     . 
วันท่ี                                          . 
ลงช่ือ                            ผู้รับค ำขอ 
      (                              ) 

           
เขียนที่                                                          . 

 

วันที่              เดือน                        พ.ศ.             . 
 

          ข้ำพเจ้ำ                                                                     เจ้ำของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
            เป็นบุคคลธรรมดำ  อยู่บ้ำนเลขท่ี                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 
หมู่ที ่              ต ำบล/แขวง                       อ ำเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 
 

            เป็นนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมื่อ                                   . 
เลขทะเบียน                                                    มสี ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมู่ที่                       . 
ต ำบล/แขวง                              อ ำเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 
อยู่บ้ำนเลขท่ี                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมู่ที ่             ต ำบล/แขวง                       อ ำเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 
          มีควำมประสงค์จะท ำกำร  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ  1  ท ำกำรขุดดิน/ถมดิน  ณ                                      ตรอก/ซอย    ถนน                       .... .                                                            
หมู่ที.่.....................ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต..............................จงัหวัด .................................                                                                        
ในโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขที่/อ่ืน ๆ ..............................................................................................                                     
.เป็นที่ดินของ ............................................................................................................................. .................................                                                                                                                          
         ข้อ  2  ท ำกำรขุดดิน/ถมดิน  โดยมีควำมลึก/ควำมสูง  จำกระดับดินเดิม                                    เมตร 
พ้ืนที่............................................ตำรำงเมตร  เพ่ือใช้เป็น.............................................โดยมีสิ่งก่อสร้ำงข้ำงเคียงดังนี้ 
          ทิศเหนือ..............................................................  หำ่งจำกบ่อดิน/เนินดิน................................ ......เมตร 
          ทิศใต้..................................................................  หำ่งจำกบ่อดิน/เนินดิน.......................................เมตร  
          ทิศตะวันออก                                      .         ห่ำงจำกบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
          ทิศตะวันตก                                        .                                        ห่ำงจำกบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
          
          ข้อ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน.... ....................................ผู้ควบคุมงำน 
          ข้อ 4  ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน.....................วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่............................................ 
เดือน...................................พ.ศ............................และจะแล้วเสร็จวันที่.................เดือน.................พ.ศ...................... 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

 



 

2/ข้อ  5….. 
 

 
- 2 – 

 
          ข้อ  5  พร้อมหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำ  ได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว  คือ 
            แผนผังบริเวณท่ีจะท ำกำรขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้ำงเคียง  
พร้อมทั้งวิธีกำรขุดดินหรือถมดิน  และกำรรมดิน  จ ำนวน                      ชุด  ชุดละ                      แผ่น 
            รำยกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ  6  แห่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 
            ภำระผูกพันต่ำงๆ  ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินที่จะท ำกำรขุดดิน/ถมดิน 
            ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว   
จ ำนวน                 ฉบับ 
            ส ำเนำหนังสือรับรองจำกกำรจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งส ำนักงำน และผู้มี
อ ำนำจ   ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงำนซึ่งมีอ ำนำจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
            ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้จัดกำรหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว 
จ ำนวน                     ฉบับ  (กรณีที่นิตบิุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
            หนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน       
ของตัวแทนผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (กรณีมีกำรมอบอ ำนำจใหผู้้อื่นแจ้งแทน) 
            รำยกำรค ำนวณ  1  ชุด  จ ำนวน                         แผ่น 
            หนังสือรับรองว่ำเป็นผู้ออกแบบและค ำนวณกำรขุดดิน/ถมดิน  จ ำนวน                     ฉบับ  พร้อม
ทั้งส ำเนำบัตรอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว จ ำนวน                 
ฉบับ   (กรณีที่งำนมลีักษณะ  ขนำด  อยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
            ส ำเนำโฉนดที่ดิน  เลขที่/ น.ส.3  เลขท่ี/ ส.ค.1 เลขท่ี                                                            
ที่จะท ำกำรขุดดิน/ถมดิน ขนำดเท่ำต้นฉบับจริง  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว  จ ำนวน                     ฉบับ 
            หนังสือส ำเนำยินยอมของเจ้ำของที่ดิน  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน  หรือส ำเนำหนังสือรับรองกำร 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์  และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้ำของที่ดิน  ที่หน่วยงำนซึ่งมี
อ ำนำจรับรอง  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้จัดกำรหรือผู้แทนนิติบุคคล  เจ้ำของ
ที่ดิน  ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง  จ ำนวน                            ฉบับ  (กรณีที่เป็นท่ีดินของบคุคลอื่น) 
            หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมข้อ  3  จ ำนวน                             ฉบับ 
            ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมงำน ซึ่งรับรองส ำเนำถูกต้อง  
จ ำนวน                    ฉบับ   (เฉพำะกรณีที่งำนมีลักษณะ  ขนำด  อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
            เอกสำรและรำยละเอียด  อ่ืน ๆ                                                                                     
          ข้อ  6  ข้ำพเจ้ำขอช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย  ตำมกฎกระทรวงซึ่งออกตำมมำตรำ  10  แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
 
                                      (ลงชื่อ)                                               ผู้แจ้ง 
                                              (                                             ) 



หมำยเหตุ                                                                      
(1)  ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ      (2)  ใส่เครื่องหมำย    ในช่อง    ที่ต้องกำร              

 
หนังสือยินยอมให้ด าเนินการขุดดิน/ถมดิน 

 
เขียนที่................................................................... 

 

วันที่......................เดือน................................พ.ศ................. 
   

ข้ำพเจ้ำ.............................................................ตั้งบ้ำนเรือนที่อยู่บ้ำนเลขที่......................หมู่ที่...................... 
ตรอก/ซอย...............................ต ำบล.................................อ ำเภอ...............................จังหวัด............................. ......... 
ยินยอมให้...........................................เข้ำด ำเนินกำรขุดดิน/ถมดินในที่ดิน..............................เลขที่ ............................. 
ดังกล่ำวได้โดยินยอมให้ท ำกำรขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อที่......................................ตำรำงเมตร  มีขนำดที่ดิน  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ยำว...................................................เมตร  จด.................................. .................. 
 ทิศใต้  ยำว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ทิศตะวันออก ยำว...................................................เมตร  จด...................................... .............. 
 ทิศตะวันตก ยำว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกล่ำวนี้ เพรำะเป็น
.............................................................และได้แนบ....................................................... ..............มำด้วยแล้ว 
(ถ้ำผู้ให้เช่ำให้แนบส ำเนำสัญญำเช่ำที่ดิน หรือถ้ำมีหนังสือแสดงสิทธิ์อย่ำงอ่ืนให้แนบมำด้วย) 
 พร้อมกันนี้ ข้ำพเจ้ำได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ที่ยินยอมให้........................................................ 
ขุดดิน/ถมดินไว้หลังหนังสือนี้แล้ว 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
              (............................................................) 
 

     (ลงชื่อ)................................................................พยำน 
      (...........................................................) 
      

     (ลงชื่อ)..................................................................พยำน 
      (............................................................) 
 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือข้ำงบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตำมส ำเนำเอกสำรสิทธิที่ดิน
ดังกล่ำวข้ำงบนี้จริง 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขออนุญำต 
 

(ลงชื่อ)................................................................พยำน 
 

(ลงชื่อ)................................................................พยำน 
 

ค าเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ห้ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือ 
  กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 
*(ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่รับรองส าเนาแล้วประกอบด้วย ) 



บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ล ำดับที่ รำยกำร หมำยเหตุ 

  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
  10. 
  11. 

ใบแจ้งกำรจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แจ้ง   
ส ำเนำภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                                 . 
หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในที่ดิน 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ท ำรำยกำรค ำนวณ/
ออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงำน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รำยกำรประกอบแบบ  จ ำนวน            ชุด 
รำยกำรค ำนวณควำมมั่นคงแข็งแรงโครงสร้ำง  จ ำนวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนและผู้มีอ ำนำจลงนำม   
หนังสือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นท ำกำรแทน 
หนังสือหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 
 
-  เท่ำฉบับจริง 
-  กรณีขุดดิน/ถมดินในที่ดินผู้อ่ืน 
-  กรณีท่ีงำนมีลักษณะ ขนำด อยู่ใน
ประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
พร้อมภำพถ่ำยใบอนุญำต 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปิดอำกำรแสตมป์   30  บำท 

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้แจ้ง 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรับเอกสำร 

              (                                    ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
เลขที่............../....................... 
                                เจำ้พนักงำนท้องถิ่นได้รับแจ้งจำก......................................................................... ............. 
เจ้ำของที่ดิน/ผู้รับมอบอ ำนำจ  ว่ำมีควำมประสงค์จะท ำกำรขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พ้ืนที่ปำกบ่อ/
ดินถม………………ตำรำงเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่..................................... หรือเอกสำรสิทธิ์ 
ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่ำงอ่ืน.....…………………………….ที่ถนน……………………………………………………..………………………. 
หมู่ที่....................ต ำบล/แขวง...............................อ ำเภอ/เขต...................... .......จังหวัด............................................ 
ซึ่งอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลหนองบัววง       โดย..........................................................………………...เป็นเจ้ำของที่ดิน   
ก ำหนดแล้วเสร็จ..............วัน  มี.......................................................................................เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ  และ
.........................................................................................เป็นผู้ควบคุมงำน   
พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆแล้ว 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
                       1.    ไม่ถูกต้อง   ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภำยในเจ็ดวัน       นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข
จำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น   หำกไม่สำมำรถแก้ไขภำยในก ำหนดจะเสียสิทธิ์กำรนับระยะเวลำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นที่จะต้อง
ปฏิบัติตำมมำตรำ 17 วรรคหนึ่ง   โดยมีรำยกำรแก้ไข  ดังนี้………………………………………………………. 
  …………………………................................................................................................................................................... 
……………............................................................................................................................................ ............................. 
                       2.  ถูกต้อง  ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท ำกำรขุดดิน/ถม ได้ตั้งแต่วันที่...............เดือน......................
พ.ศ……………………....จนถึงวันที่.....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...และได้รับ
ค่ำธรรมเนียม…………............บำท  
ค่ำใช้จ่ำย..............บำท     รวมทั้งสิ้น..........…………...............บำท  (.....................................................................) 

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

(ลงมือชื่อ)..................................................... 
                                                                                     (......................................................) 
                นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงเดื่อ 
    1.ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ 
    2.ใส่เครื่องหมำย  /  ในช่อง   

(พลิก) 
ค าเตือน    ผู้ขุดดิน/ถมดิน   หรือเจ้ำของที่ดินมีหน้ำที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                (1)   ตำมแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรำยกำรประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตำมมำตรำ  19  มำตรำ  20  มำตรำ  21  และมำตรำ  25 
                (3)   ตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น/พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
                (4)   กำรฝ่ำฝืน  (1) –(3)  อำจมีโทษปรับ  โทษจ ำ  หรือท้ังจ ำทั้งปรับแล้วแต่กรณี 

 

ด.2 



                                                                                                       
 
 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน   ให้บุคคลอ่ืนยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

                                               
 ข้ำพเจ้ำ..........................................................................................................................................  
อยู่บ้ำนเลขท่ี.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมู่ที่.................ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................... 
ขอมอบอ ำนำจให้นำย............................................................................................................................. ................ 
อยู่บ้ำนเลขท่ี..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมู่ที่..........ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ ...................เป็นผู้น ำส่งใบแจ้งกำรขุดดิน/ถมดิน  หรือติดต่อกับเจ้ำหน้ำที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับกำรแจ้งกำรขุดดิน/ถมดินต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยให้ถือว่ำกำรกระท ำ
ใดๆตำมข้อควำมข้ำงต้นของนำย.............................................................................เสมือนหนึ่งเป็นกำรกระท ำของข้ำพเจ้ำ 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบอ ำนำจ 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 
                                                                 (.............................................) 
                                                                                                           
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยำน 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยำน                                                                                                             
                                                                 (............................................) 
 
 
 
 
 
 
        

 

ติดอากร 

แสตมป์ 5 บาท 

ด.4 



ด.5 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                                   
  ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................................. ............. 
อยู่บ้ำนเลขท่ี.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมู่ที่....................ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์............................... 
ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 
ตั้งแต่วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ/ผู้ควบคุมงำน  กำรขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  พ้ืนที่
ปำกบ่อ/ถมดิน...................ตำรำงเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่.............................................. 
หรือเอกสำรสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่ำงอ่ืน...................................................................................... ......................... 
ที่ถนน..............................หมู่ที่................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซึ่งอยู่ในเขต............................................................................................................................ 
ให้กับ............................................................................................................................................................................ 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้ออกแบบและค ำนวณ/ผู้ควบคมุงำน 
                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)......................................................ผู้แจ้ง 
                                                             (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ).....................................................พยำน 
                                                            (...................................................) 
 
 
                                                   (ลงชื่อ).....................................................พยำน 
                                                            (....................................................) 
 
 


