
คู่มือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1.ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลดอนด่ัง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 043-210-384      (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 043-210-384      ต้ังแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.dondang.go.th 

 

 

ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกินหนึ่งหม่ืนเมตร หรือมี
ความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
            (1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะทําการขุดดิน 
            (2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
            (3) รายการท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 
            (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
            (5) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
            (6) ชื่อผู้ควบคุมงานซ่ึงจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
            (7) ท่ีตั้งสํานักงานของผู้แจ้ง 
            (8) ภาระผูกพันต่างๆท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน 
            (9) เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
            ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งตามแบบท่ี
เจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทํา
การขุดดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  
            ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้ง
ตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ให้เจ้า

งานท่ีให้บริการ                     การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ            ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลดอนดั่ง  

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 



พนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งคามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล  
            ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง  
            ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
 

 

 

 

1.เขียนคําขออนุญาตขุดดิน                                                 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลดอนด่ัง 
2.เขียนใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ.การขุดดิน 
  และถมดิน พ.ศ. 2543 
3.ยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ พร้อมลงลายมือชื่อ 
  รับรองสําเนาถูกต้อง 
4.ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
5.เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ี ท่ีขออนุญาตขุดดิน 
6.ออกใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.2 ) 
7.ผู้ขออนุญาตรับใบแจ้งการขุดดิน พร้อมชําระค่าธรรมเนียม 
 

 

 รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วัน  แยกเป็น 

1.ข้ันตอนในการตรวจสถานท่ีขุดดิน ระยะเวลา 1 วัน 

2.ข้ันตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานตางๆ ใน การพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วัน  
3.ข้ันตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตางๆ ระยะเวลา 1 วัน 
4.ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต ระยะเวลา 1 วัน  
 

 

 

1. สําเนาทะเบียนบ้านผู้รับแจ้ง       จํานวน  2  ฉบับ 
2. สําเนาบัตรประชาชนของผู้แจ้ง       จํานวน  2  ฉบับ 

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 

ข้ันตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 



3. หนังสือมอบอํานาจ (กรณีท่ีมอบให้บุคคลอ่ืนแจ้งแทน)    จํานวน  2  ฉบับ 
4. สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน)  จํานวน  2  ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน)  จํานวน  2  ฉบับ 
6. หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน (กรณีให้บุคคลอ่ืนขุดดิน)    จํานวน  2  ฉบับ 
7. สําเนาเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีขุดดิน      จํานวน  2  ฉบับ 
8. แผนผังบริเวณ        จํานวน  2  ฉบับ 
9. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน     จํานวน  2  ฉบับ 
10. สําเนารายการคํานวณ (การป้องกันการพังทลายของดิน)    จํานวน  2  ฉบับ 
11. เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน       จํานวน  2  ฉบับ 

 

 

ค่าธรรมเนียมขุดดิน  500  บาท 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลดอนด่ัง โทรศัพท์: 043-210-384 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.dondang.go.th 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 



 
    
 

 

 
      
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขท่ีรับ                                     . 
วันท่ี                                          . 
ลงช่ือ                            ผู้รับคําขอ 
      (                              ) 

         
เขียนท่ี                                                          . 

 

วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 
 

          ข้าพเจ้า                                                                     เจ้าของท่ีดิน/ผู้ครอบครองท่ีดิน/ตัวแทน 
            เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 
หมู่ท่ี               ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 
 

            เป็นนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเม่ือ                                   . 
เลขทะเบียน                                                    มีสํานักงานต้ังอยู่เลขท่ี                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมู่ท่ี                       . 
ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



อยู่บ้านเลขท่ี                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมู่ท่ี              ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 
          มีความประสงค์จะทําการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ดังต่อไปนี้ 
          ข้อ  1  ทําการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                      ตรอก/ซอย    ถนน                       .... .                                                           
หมู่ท่ี......................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..............................จงัหวัด .................................                                                                       
ในโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขท่ี/อ่ืน ๆ ..............................................................................................                                    
.เป็นท่ีดินของ ..............................................................................................................................................................                                        
         ข้อ  2  ทําการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิม                                    เมตร 
พ้ืนท่ี............................................ตารางเมตร  เพ่ือใช้เป็น.............................................โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้ 
          ทิศเหนือ..............................................................  หา่งจากบ่อดิน/เนินดิน......................................เมตร 
          ทิศใต้..................................................................  หา่งจากบ่อดิน/เนินดิน.......................................เมตร 
          ทิศตะวันออก                                      .        ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
          ทิศตะวันตก                                        .                                       ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
          
          ข้อ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผู้ควบคุมงาน 
          ข้อ 4  กําหนดแล้วเสร็จภายใน.....................วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันท่ี............................................ 
เดือน...................................พ.ศ............................และจะแล้วเสร็จวันท่ี.................เดือน.................พ.ศ...................... 
 

2/ข้อ  5….. 
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          ข้อ  5  พร้อมหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
            แผนผังบริเวณท่ีจะทําการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง  
พร้อมท้ังวิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จํานวน                      ชุด  ชุดละ                      แผ่น 
            รายการท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 
            ภาระผูกพันต่างๆ  ท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน/ถมดิน 
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว   
จํานวน                 ฉบับ 
            สําเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์ ท่ีตั้งสํานักงาน และผู้มี
อํานาจ   ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งท่ีหน่วยงานซ่ึงมีอํานาจรับรอง (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
            สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 
จํานวน                     ฉบับ  (กรณีท่ีนิตบุิคคลเป็นผู้แจ้ง) 



 
หมายเหตุ                                                                      
(1)  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า      (2)  ใส่เครื่องหมาย  �  ในช่อง    ท่ีต้องการ              

 
หนังสือยินยอมให้ดําเนินการขุดดิน/ถมดิน 

 
เขียนท่ี................................................................... 

 

วันท่ี......................เดือน................................พ.ศ................. 
   

ข้าพเจ้า.............................................................ต้ังบ้านเรือนท่ีอยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี...................... 
ตรอก/ซอย...............................ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................... 
ยินยอมให้...........................................เข้าดําเนินการขุดดิน/ถมดินในท่ีดิน..............................เลขท่ี............................. 

            หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบ้าน       
ของตัวแทนผู้แจ้ง  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (กรณีมีการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน) 
            รายการคํานวณ  1  ชุด  จํานวน                         แผ่น 
            หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน  จํานวน                     ฉบับ  พร้อม
ท้ังสําเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน                 
ฉบับ   (กรณีท่ีงานมลีักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
            สําเนาโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/ น.ส.3  เลขท่ี/ ส.ค.1 เลขท่ี                                                            
ท่ีจะทําการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว  จํานวน                     ฉบับ 
            หนังสือสําเนายินยอมของเจ้าของท่ีดิน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซ่ึงแสดงวัตถุประสงค์  และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของท่ีดิน  ท่ีหน่วยงานซ่ึงมี
อํานาจรับรอง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล  เจ้าของ
ท่ีดิน  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน                            ฉบับ  (กรณีท่ีเป็นท่ีดินของบุคคลอ่ืน) 
            หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จํานวน                             ฉบับ 
            สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกต้อง  
จํานวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
            เอกสารและรายละเอียด  อ่ืน ๆ                                                                                     
          ข้อ  6  ข้าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  ตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา  10  แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
 
                                      (ลงชื่อ)                                               ผู้แจ้ง 
                                              (                                             ) 



ดังกล่าวได้โดยินยอมให้ทําการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อท่ี......................................ตารางเมตร  มีขนาดท่ีดิน  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศใต้  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในท่ีดินดังกล่าวนี้ เพราะเป็น
.............................................................และได้แนบ.....................................................................มาด้วยแล้ว 
(ถ้าผู้ให้เช่าให้แนบสําเนาสัญญาเช่าท่ีดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิ์อย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย) 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน ท่ียินยอมให้........................................................ 
ขุดดิน/ถมดินไว้หลังหนังสือนี้แล้ว 
 
     (ลงชื่อ).................................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
              (............................................................) 
 

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

     (ลงชื่อ)..................................................................พยาน 
      (............................................................) 
 ข้าพเจ้ารับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินตามสําเนาเอกสารสิทธิท่ีดิน
ดังกล่าวข้างบนี้จริง 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขออนุญาต 
 

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

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

คําเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ห้ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือ 
  กรรมสิทธิ์ท่ีดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 
*(ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน ท่ีรับรองสําเนาแล้วประกอบด้วย ) 
 
 

 
 

บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 



ลําดับท่ี รายการ หมายเหตุ 

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

ใบแจ้งการจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง   
สําเนาภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                                 . 
หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในท่ีดิน 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ทํารายการคํานวณ/
ออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รายการประกอบแบบ  จํานวน            ชุด 
รายการคํานวณความม่ันคงแข็งแรงโครงสร้าง  จํานวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอํานาจลงนาม   
หนังสือมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนทําการแทน 
หนังสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
-  เท่าฉบับจริง 
-  กรณีขุดดิน/ถมดินในท่ีดินผู้อ่ืน 
-  กรณีท่ีงานมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาต 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปิดอาการแสตมป์   30  บาท 

 

(ลงชื่อ)                                     ผู้แจ้ง 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรับเอกสาร 

              (                                    ) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
เลขท่ี............../....................... 
                                เจา้พนักงานท้องถ่ินได้รับแจ้งจาก...................................................................................... 
เจ้าของท่ีดิน/ผู้รับมอบอํานาจ  ว่ามีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พ้ืนท่ีปากบ่อ/
ดินถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี..................................... หรือเอกสารสิทธิ์ 
ในท่ีดินท่ีมีชื่อเรียกอย่างอ่ืน.....…………………………….ท่ีถนน……………………………………………………..………………………. 
หมู่ท่ี....................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...................... .......จังหวัด............................................ 
ซ่ึงอยู่ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง       โดย..........................................................………………...เป็นเจ้าของท่ีดิน   
กําหนดแล้วเสร็จ..............วัน  มี.......................................................................................เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ  และ
.........................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน   
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว 
                    เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
                       1.  �  ไม่ถูกต้อง   ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน       นับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน   หากไม่สามารถแก้ไขภายในกําหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง   โดยมีรายการแก้ไข  ดังนี้………………………………………………………. 
  …………………………................................................................................................................................................... 
……………......................................................................................................................................................................... 
                       2. � ถูกต้อง  ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการขุดดิน/ถม ได้ตั้งแต่วันท่ี...............เดือน......................
พ.ศ……………………....จนถึงวันท่ี.....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...และได้รับ
ค่าธรรมเนียม…………............บาท  
ค่าใช้จ่าย..............บาท     รวมท้ังสิ้น..........…………...............บาท  (.....................................................................) 
   

ออกให้  ณ   วันท่ี..........เดือน................................................พ.ศ…………………….....                          
                                                                           

(ลงมือชื่อ)..................................................... 
                                                                                     (......................................................) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดอนด่ัง 
    1.ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
    2.ใส่เครื่องหมาย  /  ในช่อง  � 

 

ด.2 



(พลิก) 
คําเตือน    ผู้ขุดดิน/ถมดิน   หรือเจ้าของท่ีดินมีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                (1)   ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
                (3)   ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน/พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
                (4)   การฝ่าฝืน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจํา  หรือท้ังจําท้ังปรับแล้วแต่กรณี 
                                                                                                                              
 
 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน   ให้บุคคลอ่ืนย่ืนใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน) 

                                               
 ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมู่ท่ี.................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................... 
ขอมอบอํานาจให้นาย............................................................................................................................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมู่ท่ี..........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ ...................เป็นผู้นําส่งใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน  หรือติดต่อกับเจ้าหน้าท่ีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยให้ถือว่าการกระทํา
ใดๆตามข้อความข้างต้นของนาย.............................................................................เสมือนหนึ่งเป็นการกระทําของข้าพเจ้า 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบอํานาจ 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอํานาจ 
                                                                 (.............................................) 
                                                                                                           
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                                 (............................................) 
 

ติดอากร 

แสตมป์ 5 บาท 

ด.4 



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

 

 

ด.5 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                                   
  ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมู่ท่ี....................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์............................... 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 
ต้ังแต่วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วันท่ี.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  พ้ืนท่ี
ปากบ่อ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขท่ี.............................................. 
หรือเอกสารสิทธิ์ในท่ีดินท่ีมีชื่อเรียกอย่างอ่ืน............................................................................................................... 
ท่ีถนน..............................หมู่ท่ี................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซ่ึงอยู่ในเขต............................................................................................................................ 
ให้กับ............................................................................................................................................................................ 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)....................................................ผู้ออกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคุมงาน 

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



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


