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คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลา 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแจ้งขุดดิน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 

 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.การขุดดินและถมดินพ.ศ.2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต่อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขุดดินกายูบอเกาะ 19/07/2558 11:03  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ   

โทรศัพท์๐-7320-4817      
โทรสาร๐-7325-4353 
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกินหนึ่งหม่ืนเมตรหรือมี
ความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
กําหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  (1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะทําการขุดดิน 
  (2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
  (3) รายการท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 
  (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
  (5) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
  (6) ชื่อผู้ควบคุมงานซ่ึงจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  (7) ท่ีตั้งสํานักงานของผู้แจ้ง 
  (8) ภาระผูกพันต่างๆท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน 
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  (9) เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้า
พนักงานท้องถ่ินกําหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการ
ขุดดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรค
หนึ่งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งคามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสามให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสาม
วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง 
ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

- 
 

1.เขียนคําขออนุญาตขุดดิน 
2.เขียนใบแจ้งการขุดดิน 
(แบบด.1) พ.ร.บ.การขุดดิน 
และถมดินพ.ศ. 2543 
3.ยื่นเอกสารและหลักฐาน
ต่างๆพร้อมลงลายมือชื่อ 
รับรองสําเนาถูกต้อง 
4.ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 
5.เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีท่ี
ขออนุญาตขุดดิน 
6.ออกใบแจ้งการขุดดิน (แบ
บด.2 ) 
7.ผู้ขออนุญาตรับใบแจ้งการ
ขุดดินพร้อมชําระ
ค่าธรรมเนียม 
 

60 นาที - - 

2) 
- 
 

ข้ันตอนในการตรวจสถานท่ี
ขุดดิน 
 

1 วัน - - 

3) 
- 
 

ข้ันตอนในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานตางๆในการ
พิจารณาใบอนุญาต 

2 วัน - - 

4) 
- 
 

ข้ันตอนในการตรวจสอบ
แบบแปลนตางๆ 
 

1 วัน - - 

5) - ข้ันตอนในการออก 1 วัน - - 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ใบอนุญาต 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  7  วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
สําเนาทะเบียน
บ้านผู้รับแจ้ง 

- 0 2 ฉบับ - 

2) 
สําเนาบัตร
ประชาชนของผู้
แจ้ง 

- 0 2 ฉบับ - 

3) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณีท่ี
มอบให้บุคคลอ่ืน
แจ้งแทน)  

- 2 0 ฉบับ - 

4) 

สําเนาทะเบียน
บ้านของเจ้าของ
ท่ีดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดิน) 

- 2 0 ฉบับ - 

5) 

สําเนาบัตร
ประชาชนของ
เจ้าของท่ีดิน 
(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของ
ท่ีดิน) 

- 2 0 ฉบับ - 

6) 
หนังสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดิน 

- 2 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(กรณีให้บุคคลอ่ืน
ขุดดิน) 

7) 
สําเนาเอกสาร
สิทธิ์ในท่ีดินท่ีขุด
ดิน 

- 0 2 ฉบับ - 

8) แผนผังบริเวณ - 2 0 ฉบับ - 

9) 

 แบบ
แปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 2 0 ฉบับ - 

10) 

สําเนารายการ
คํานวณ (การ
ป้องกันการ
พังทลายของดิน)  

- 0 2 ฉบับ - 

11) 
เอกสารแสดง
วิธีการขุดดิน  

- 2 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมขุดดิน 

ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลาโทรศัพท์๐-7320-4817 

หรือเว็ปไซต์  http://www.kayuboko.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มต่างๆ(การแจ้งขุดดิน) 

- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 22/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ

อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
ตามพระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขที�รับ                                     . 
วนัที�                                          . 
ลงชื�อ                            ผูรั้บคาํขอ 
      (                              ) 

          
เขียนที�                                                          . 

 
วนัที�              เดือน                        พ.ศ.             . 

 
          ขา้พเจา้                                                                                              เจา้ของที�ดิน/ผูค้รอบครองที�ดิน/ตวัแทน 
            เป็นบุคคลธรรมดา  อยูบ่า้นเลขที�                ตรอก/ซอย                          ถนน                                                                 . 
หมู่ที�               ตาํบล/แขวง                                    อาํเภอ/เขต                                  จงัหวดั                                                            . 
            เป็นนิติบุคคลประเภท                                                      จดทะเบียนเมื�อ                                                                        . 
เลขทะเบียน                                   มีสาํนกังานตั0งอยูเ่ลขที�                               ตรอก/ซอย                                                            .                                                  
ถนน                            หมู่ที�         ตาํบล/แขวง                              .อาํเภอ/เขต                      จงัหวดั                                             .. 
 
โดย                                                                                                                   ผูมี้อาํนาจลงชื�อแทนนิติบุคคลผูแ้จง้ 
อยูบ่า้นเลขที�                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                                                                           . 
หมู่ที�                ตาํบล/แขวง                                       อาํเภอ/เขต                                   จงัหวดั                                                     . 
          มีความประสงคจ์ะทาํการ  ขดุดิน/ถมดิน  จึงขอแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�น  ดงัต่อไปนี0  
          ข้อ  1  ทาํการขดุดิน/ถมดิน  ณ                                                         ตรอก/ซอย    ถนน                                                     .                                                           
หมู่ที�......................ตาํบล/แขวง......................................อาํเภอ/เขต..............................จงัหวดั ...................................................                                                                 
ในโฉนดที�ดิน  เลขที�/น.ส.3  เลขที�/ส.ค.1  เลขที�/อื�น ๆ................................................................................................................                   
.เป็นที�ดินของ..............................................................................................................................................................................                      
         ข้อ  2  ทาํการขดุดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดบัดินเดิม                                                  เมตร 
พื0นที�............................................ตารางเมตร  เพื�อใชเ้ป็น........................................โดยมีสิ�งก่อสร้างขา้งเคียงดงันี0  
          ทิศเหนือ..............................................................  ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน......................................เมตร 
          ทิศใต.้.................................................................  ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.......................................เมตร 
          ทิศตะวนัออก                                                   .         ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                                    เมตร 
          ทิศตะวนัตก                                                      .                                       ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                                    เมตร 
          ข้อ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผูค้วบคุมงาน 
          ข้อ 4  กาํหนดแลว้เสร็จภายใน.....................วนั  โดยจะเริ�มขดุดิน/ถมดิน วนัที�................................................................. 
เดือน...................................พ.ศ.....................และจะแลว้เสร็จวนัที�.................เดือน.................พ.ศ............................................ 

2/ขอ้  5….. 
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- 2 – 
ขอ้  5  พร้อมหนงัสือฉบบันี0   ขา้พเจา้  ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้  คือ 
  แผนผงับริเวณที�จะทาํการขดุดิน/ถมดิน  และแผนผงับริเวณแสดงเขตที�ดินและที�ดินบริเวณขา้งเคียง  พร้อมทั0งวธีิการขดุ
ดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จาํนวน                      ชุด  ชุดละ                      แผน่ 
  รายการที�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา  6  แห่งพระราชบญัญติัการขดุดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 
  ภาระผกูพนัต่างๆ  ที�บุคคลอื�นมีส่วนไดเ้สียเกี�ยวกบัที�ดินที�จะทาํการขดุดิน/ถมดิน 
  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/สาํเนาทะเบียนบา้นของผูแ้จง้ ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ 
จาํนวน                 ฉบบั 
  สาํเนาหนงัสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ�งแสดงวตัถุประสงค ์ที�ตั0งสาํนกังาน และผูมี้อาํนาจ   ลงชื�อแทนนิติ
บุคคลผูแ้จง้ที�หน่วยงานซึ�งมีอาํนาจรับรอง (กรณีที�นิติบุคคลเป็นผูแ้จง้) 
  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนนิติบุคคลผูแ้จง้  ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ 
จาํนวน                     ฉบบั  (กรณีที�นิติบุคคลเป็นผูแ้จง้) 
  หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนของผูแ้จง้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  และสาํเนาทะเบียนบา้น 
ของตวัแทนผูแ้จง้  ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้  (กรณีมีการมอบอาํนาจใหผู้อื้�นแจง้แทน) 
  รายการคาํนวณ  1  ชุด  จาํนวน                         แผน่ 
  หนงัสือรับรองวา่เป็นผูอ้อกแบบและคาํนวณการขดุดิน/ถมดิน  จาํนวน                     ฉบบั  พร้อมทั0งสาํเนาบตัรอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้ จาํนวน                          ฉบบั   (กรณีที�งานมีลกัษณะ  
ขนาด  อยูใ่นประเภทวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 
  สาํเนาโฉนดที�ดิน  เลขที�/ น.ส.3  เลขที�/ ส.ค.1 เลขที�                                                            ที�จะทาํการขดุดิน/ถมดิน ขนาด
เท่าตน้ฉบบัจริง  ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้งแลว้  จาํนวน                     ฉบบั 
  หนงัสือสาํเนายนิยอมของเจา้ของที�ดิน  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  หรือสาํเนาหนงัสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ�งแสดงวตัถุประสงค ์ และผูมี้อาํนาจลงชื�อแทนนิติบุคคลเจา้ของที�ดิน  ที�หน่วยงานซึ�งมีอาํนาจรับรอง  
สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนนิติบุคคล  เจา้ของที�ดิน  ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
จาํนวน                            ฉบบั  (กรณีที�เป็นที�ดินของบุคคลอื�น) 
  หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตามขอ้  3  จาํนวน                             ฉบบั 
  สาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมงาน ซึ�งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
จาํนวน                    ฉบบั   (เฉพาะกรณีที�งานมีลกัษณะ  ขนาด  อยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 
  เอกสารและรายละเอียด  อื�น ๆ 
ขอ้  6  ขา้พเจา้ขอชาํระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย  ตามกฎกระทรวงซึ�งออกตามมาตรา  10  แห่งพระราชบญัญติัการขดุดินและ
ถมดิน  พ.ศ.2543 
 

(ลงชื�อ)                                               ผูแ้จง้ 
(                                             ) 

หมายเหต(ุ1)  ขอ้ความใดไม่ใชใ้หขี้ดฆ่า      (2)  ใส่เครื�องหมาย  �  ในช่อง    ที�ตอ้งการ 
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เขียนที�................................................................... 

 
วนัที�......................เดือน................................พ.ศ................. 

   
ขา้พเจา้.............................................................ตั0งบา้นเรือนที�อยูบ่า้นเลขที�......................หมู่ที�..................................................... 

ตรอก/ซอย...............................ตาํบล.................................อาํเภอ...............................จงัหวดั....................................................................... 
ยนิยอมให.้..........................................เขา้ดาํเนินการขดุดิน/ถมดินในที�ดิน..............................เลขที�............................................................ 
ดงักล่าวไดโ้ดยนิยอมใหท้าํการขดุดิน/ถมดิน ในเนื0อที�......................................ตารางเมตร  มีขนาดที�ดิน  ดงันี0  
 ทิศเหนือ  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศใต ้  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวนัออก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ทิศตะวนัตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
 ขา้พเจา้ยนิยอมให.้............................................................................ขดุดิน/ถมดินในที�ดินดงักล่าวนี0  เพราะเป็น
.............................................................และไดแ้นบ.....................................................................มาดว้ยแลว้ 
(ถา้ผูใ้หเ้ช่าใหแ้นบสาํเนาสญัญาเช่าที�ดิน หรือถา้มีหนงัสือแสดงสิทธิH อยา่งอื�นใหแ้นบมาดว้ย) 
 พร้อมกนันี0  ขา้พเจา้ไดแ้สดงแผนผงัโฉนดที�ดินและเขตที�ดิน ที�ยนิยอมให.้....................................................... 
ขดุดิน/ถมดินไวห้ลงัหนงัสือนี0แลว้ 
 
     (ลงชื�อ).................................................................ผูถื้อกรรมสิทธิH ที�ดิน 
                   (............................................................) 
 
     (ลงชื�อ)................................................................พยาน 
                 (...........................................................) 
      
     (ลงชื�อ)..................................................................พยาน 
      (............................................................) 
 ขา้พเจา้รับรองวา่ลายมือชื�อหรือลายพิมพนิ์0วมือขา้งบนนี0 เป็นของผูถื้อกรรมสิทธิH ที�ดินตามสาํเนาเอกสารสิทธิที�ดินดงักล่าว 
ขา้งบนนี0จริง 

(ลงชื�อ)................................................................ผูข้ออนุญาต 
 
(ลงชื�อ)................................................................พยาน 
 
(ลงชื�อ)................................................................พยาน 
 

คาํเตอืน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี+ห้ามมกีารขูด ขีด ลบ ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือ 
  กรรมสิทธิ5ที6ดนิจะรับรองการขีดฆ่านั+น เป็นลายลกัษณ์อกัษรเฉพาะแห่งไว้ 
*(ให้แนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนาเอกสารสิทธิ5ที6ดนิ ที6รับรองสําเนาแล้วประกอบด้วย ) 

หนังสือยนิยอมให้ดําเนินการขุดดิน/ถมดิน  
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บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ตามพระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ลาํดบัที� รายการ หมายเหตุ 

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

ใบแจง้การจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
สาํเนาบตัรประจาํตวัและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูแ้จง้   
สาํเนาภาพถ่ายโฉนดที�ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที�                                 . 
หนงัสือยนิยอมใหขุ้ดดิน/ถมดินในที�ดิน 
หนงัสือรับรองผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  ผูท้าํรายการคาํนวณ/
ออกแบบ 
หนงัสือยนิยอมวศิวกรผูค้วบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผงับริเวณ  รายการประกอบแบบ  จาํนวน            ชุด 
รายการคาํนวณความมั�นคงแขง็แรงโครงสร้าง  จาํนวน  1  ชุด 
หนงัสือรับรองการจดทะเบียนและผูมี้อาํนาจลงนาม   
หนงัสือมอบอาํนาจใหผู้อื้�นทาํการแทน 
หนงัสือหรือเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 

 
 
-  เท่าฉบบัจริง 
-  กรณีขดุดิน/ถมดินในที�ดินผูอื้�น 
-  กรณีที�งานมีลกัษณะ ขนาด อยูใ่น
ประเภทวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม
พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาต 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปิดอาการแสตมป์   30  บาท 

 

(ลงชื�อ)                                     ผูแ้จง้ 

                      (                                      ) 

 

(ลงชื�อ)                                    ผูต้รวจรับเอกสาร 

              (                                    ) 
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ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
เลขที�............../....................... 
                                เจา้พนกังานทอ้งถิ�นไดรั้บแจง้จาก...................................................................................... 
เจา้ของที�ดิน/ผูรั้บมอบอาํนาจ  วา่มีความประสงคจ์ะทาํการขดุดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พื0นที�ปากบ่อ/
ดินถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดที�ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที�..................................... หรือเอกสารสิทธิH  
ในที�ดินที�มีชื�อเรียกอยา่งอื�น.....…………………………….ที�
ถนน……………………………………………………..………………………. 
หมู่ที�....................ตาํบล/แขวง...............................อาํเภอ/เขต...................... .......จงัหวดั............................................ 
ซึ� งอยูใ่นเขตเทศบาลตาํบลหนองบวัวง       โดย..........................................................………………...เป็นเจา้ของที�ดิน   
กาํหนดแลว้เสร็จ..............วนั  มี.......................................................................................เป็นผูอ้อกแบบและคาํนวณ  
และ.........................................................................................เป็นผูค้วบคุมงาน   
พร้อมเอกสารหลกัฐานต่างๆแลว้ 
                    เจ้าพนักงานท้องถิ6นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
                       1.  �  ไม่ถูกตอ้ง   ใหผู้แ้จง้แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเจ็ดวนั       นบัแต่วนัที�ผูแ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ขจาก
เจา้พนกังานทอ้งถิ�น   หากไม่สามารถแกไ้ขภายในกาํหนดจะเสียสิทธิH การนบัระยะเวลาที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นที�จะตอ้ง
ปฏิบติัตามมาตรา 17 วรรคหนึ�ง   โดยมีรายการแกไ้ข  ดงันี0…………………………………………………………..…. 
…………………………................................................................................................................................................... 
……………....................................................................................................................................................................... 
                       2. � ถูกตอ้ง  ใหผู้แ้จง้เริ�มตน้ทาํการขดุดิน/ถม ไดต้ั0งแต่วนัที�...............เดือน......................
พ.ศ……………………....จนถึงวนัที�.....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...
และไดรั้บค่าธรรมเนียม…………............บาท  
ค่าใชจ่้าย......................บาท     รวมทั0งสิ0น..........…………...............บาท  (.....................................................................) 
   

ออกให ้ ณ   วนัที�..........เดือน................................................พ.ศ…………………….....                          
                                                                           

(ลงมือชื�อ)..................................................... 
                                                                                                              (......................................................) 
                นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลกายบูอเกาะ 
    1.ขอ้ความใดไม่ใชใ้หขี้ดฆ่า 
    2.ใส่เครื�องหมาย  /  ในช่อง  � 

ด.2 
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(พลิก) 
 
คําเตือน    ผูข้ดุดิน/ถมดิน   หรือเจา้ของที�ดินมีหนา้ที�ที�จะตอ้งปฏิบติั ดงันี0  
                (1)   ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
                (3)   ตามคาํสั�งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น/พนกังานเจา้หนา้ที� 
                (4)   การฝ่าฝืน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจาํ  หรือทั0งจาํทั0งปรับแลว้แต่กรณี 
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หนังสือมอบอาํนาจ 
(ใช้ในกรณผีู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน   ให้บุคคลอื6นยื6นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ6น) 

                                               
 ขา้พเจา้.......................................................................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที�.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมู่ที�.................ตาํบล/แขวง..................................อาํเภอ/เขต.....................................จงัหวดั................................... 
รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์.................................. 
ขอมอบอาํนาจให้นาย............................................................................................................................................. 
อยูบ่า้นเลขที�..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมู่ที�..........ตาํบล/แขวง.....................................อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั........................................ 
รหสัไปรษณีย.์......................โทรศพัท ์...................เป็นผูน้าํส่งใบแจง้การขดุดิน/ถมดิน  หรือติดต่อกบัเจา้หนา้ที�ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัการแจง้การขดุดิน/ถมดินต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นโดยใหถื้อวา่การ
กระทาํใดๆตามขอ้ความขา้งตน้ของนาย.............................................................................เสมือนหนึ�งเป็นการกระทาํ
ของขา้พเจา้ 
 
 
                                                         (ลงชื�อ)..............................................ผูม้อบอาํนาจ 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื�อ)...............................................ผูรั้บมอบอาํนาจ 
                                                                 (.............................................) 
                                                                                                           
                                                        (ลงชื�อ)................................................พยาน 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื�อ)................................................พยาน                                                                                                            
                                                                 (............................................) 
 
 
 

ด.4 

ติดอากร 

แสตมป์ 5 บาท 
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ด.5 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
                                   
  ขา้พเจา้.......................................................................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที�.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมู่ที�....................ตาํบล/แขวง..............................อาํเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.................................. 
รหสัไปรษณีย.์.................................โทรศพัท.์.............................. 
ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 
ตั0งแต่วนัที�.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วนัที�.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เป็นผูอ้อกแบบและคาํนวณ/ผูค้วบคุมงาน  การขดุดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  พื0นที�
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