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คูมือสําหรบัประชาชน: การแจงขุดดิน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงขุดดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ  อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015   21:20  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบรกิารกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ หมายเลขโทรศัพท 0-5442-3002 เว็บไซด 
www.maenarua.com/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังน้ี 
         1.1 การดําเนินการขุดดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร
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สวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2 การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําที่ขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่มี
การแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง
ใหการแจงเปนอันส้ินผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจง
ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด
ดินตามที่กําหนดใหเจา
พนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณที่
ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอื่นยื่นแจง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 
รายการคํานวณ 
(วิศวกร
ผูออกแบบและ

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

คํานวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรือพ้ืนที่
ปากบอดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) 

รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผูควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นที่ปาก
บอดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นที่

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนดผู
ควบคมุงานตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบบัละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ หมายเลขโทรศัพท 0-5442-3002 

หมายเหตุ- 
2) ชองทางการรองเรียนเว็บไซด www.maenarua.com 

หมายเหตุ- 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
  

 
แบบ  ขถด.1 

ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขที่รับ                                     . 
วันที่                                          . 
ลงชื่อ                            ผูรับคําขอ 

(                              ) 

 
เขียนที่                                                          . 

 

วันที่              เดือน                        พ.ศ.             . 
 

ขาพเจา                                                                     เจาของที่ดิน/ผูครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
  เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขที่                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 

หมูที่               ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 
 

  เปนนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมื่อ                                   . 
เลขทะเบียน                                                    มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมูที ่                      . 
ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูแจง 
อยูบานเลขที่                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมูที่              ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 

มีความประสงคจะทําการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 
ขอ  1  ทําการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                      ตรอก/ซอย    ถนน                       .... . 

หมูที่......................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด ................................. 
ในโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  เลขที่/อื่น ๆ ..............................................................................................                                    
.เปนที่ดินของ .............................................................................................................................................................. 

ขอ  2  ทําการขุดดิน/ถมดิน  โดยมคีวามลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิม                                    เมตร 
พื้นที่............................................ตารางเมตร  เพื่อใชเปน.............................................โดยมีสิ่งกอสรางขางเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ..............................................................  หางจากบอดิน/เนินดิน......................................เมตร 
ทิศใต..................................................................  หางจากบอดิน/เนินดิน.......................................เมตร 

ทิศตะวันออก                                      . หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศตะวันตก                                        . หางจากบอดิน/เนินดิน                             เมตร 
ขอ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผูควบคุมงาน 
ขอ 4  กําหนดแลวเสร็จภายใน.....................วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่............................................ 

เดือน...................................พ.ศ............................และจะแลวเสร็จวันที่.................เดือน.................พ.ศ...................... 
 

-2-/ ขอ 5 .... 
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หมายเหตุ                                                                      
(1)  ขอความใดไมใชใหขีดฆา      (2)  ใสเครื่องหมาย    ในชอง    ที่ตองการ              

 

 
- 2 – 

 
ขอ  5  พรอมหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา  ไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 

  แผนผังบริเวณที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง  พรอมทั้ง
วิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จํานวน                      ชดุ  ชุดละ                      แผน 

  รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  6  แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 

  ภาระผูกพันตางๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบานของผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว 

จํานวน                 ฉบบั 
  สําเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจ   ลงชื่อ

แทนนิติบุคคลผูแจงที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูแจง) 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง  ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว 

จํานวน                     ฉบับ  (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูแจง) 
  หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน 

ของตัวแทนผูแจง  ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองเรียบรอยแลว  (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน) 
  รายการคํานวณ  1  ชุด  จํานวน                         แผน 

  หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน  จํานวน                     ฉบบั  พรอมทั้งสําเนา
บัตรอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน                 ฉบับ   (กรณี

ที่งานมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  สําเนาโฉนดที่ดิน  เลขที่/ น.ส.3  เลขที่/ ส.ค.1 เลขที่                                                            ที่จะ

ทําการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเทาตนฉบับจริง  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองแลว  จํานวน                     ฉบับ 
  หนังสือสําเนายินยอมของเจาของที่ดิน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค  และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน  ที่หนวยงานซึ่งมี
อํานาจรับรอง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล  เจาของ

ที่ดิน  ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน                            ฉบับ  (กรณีที่เปนที่ดินของบุคคลอื่น) 
  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ  3  จํานวน                             ฉบบั 

  สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอง 
จํานวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีที่งานมีลกัษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม) 

  เอกสารและรายละเอียด  อื่น ๆ 
ขอ  6  ขาพเจาขอชําระคาธรรมเนียมและคาใชจาย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10  แหงพระราชบัญญัติ

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
 
 

(ลงชื่อ)                                               ผูแจง 
(                                             ) 
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หนังสือยินยอมใหดําเนินการขุดดิน/ถมดิน 
 

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

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

ขาพเจา.............................................................ตั้งบานเรือนที่อยูบานเลขที่......................หมูที่...................... 
ตรอก/ซอย...............................ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................... 
ยินยอมให...........................................เขาดําเนินการขุดดิน/ถมดินในที่ดิน..............................เลขที่............................. 

ดังกลาวไดโดยินยอมใหทําการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อที่......................................ตารางเมตร  มีขนาดที่ดิน  ดังน้ี 
ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
ทิศใต  ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 
ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด.................................................... 

ขาพเจายินยอมให.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกลาวนี้ เพราะเปน
.............................................................และไดแนบ.....................................................................มาดวยแลว 

(ถาผูใหเชาใหแนบสําเนาสัญญาเชาที่ดิน หรือถามีหนังสือแสดงสิทธิ์อยางอ่ืนใหแนบมาดวย) 
พรอมกันน้ี ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ที่ยินยอมให........................................................ 

ขุดดิน/ถมดินไวหลังหนังสือนี้แลว 
 

(ลงชื่อ).................................................................ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(............................................................) 

 

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

 

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

ขาพเจารับรองวาลายมือชื่อหรือลายพิมพน้ิวมือขางบนนี้เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสําเนาเอกสารสิทธิที่ดินดังกลาวขางบนี้
จริง 

(ลงชื่อ)................................................................ผูขออนุญาต 
 

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

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

คําเตือน  หนังสือรบัรองการปลูกสรางอาคารนี้หามมีการขูด ขีด ลบ ฆา  ไมวากรณใีดๆ เวนแตผูถือ 
กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรบัรองการขีดฆานัน้ เปนลายลักษณอักษรเฉพาะแหงไว 

*(ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานและสําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ท่ีรับรองสําเนาแลวประกอบดวย ) 
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บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจงการขุดดินหรือถมดิน  ตามพระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 

ลําดับที ่ รายการ หมายเหต ุ

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

ใบแจงการจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูแจง 

สําเนาภาพถายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่                                 . 
หนังสือยินยอมใหขุดดิน/ถมดินในที่ดิน 

หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผูทํารายการคํานวณ/
ออกแบบ 

หนังสือยินยอมวิศวกรผูควบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รายการประกอบแบบ  จํานวน            ชุด 

รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสราง  จํานวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผูมีอํานาจลงนาม 

หนังสือมอบอํานาจใหผูอื่นทําการแทน 
หนังสือหรือเอกสารที่เก่ียวของ 

 
 

-  เทาฉบับจริง 
-  กรณีขุดดิน/ถมดินในที่ดินผูอื่น 

-  กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยูใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

พรอมภาพถายใบอนุญาต 
-  กรณีนิติบุคคล 

-  ปดอาการแสตมป   30  บาท 

 

(ลงชื่อ)                                     ผูแจง 

(                                      ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผูตรวจรับเอกสาร 

(                                    ) 
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ใบรับแจงการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
เลขที่............../....................... 

เจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงจาก...................................................................................... 
เจาของที่ดิน/ผูรับมอบอํานาจ  วามีความประสงคจะทําการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พื้นที่ปากบอ/ดิน

ถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่..................................... หรือเอกสารสิทธิ์ 
ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอยางอื่น.....…………………………….ที่ถนน……………………………………………………..………………………. 
หมูที.่...................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...................... .......จังหวัด............................................ 
ซึ่งอยูในเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง       โดย..........................................................………………...เปนเจาของที่ดิน 

กําหนดแลวเสร็จ..............วัน  มี.......................................................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ  และ
.........................................................................................เปนผูควบคุมงาน 

พรอมเอกสารหลักฐานตางๆแลว 
เจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบปรากฏวา 

1.    ไมถูกตอง   ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน       นับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถิ่น   
หากไมสามารถแกไขภายในกําหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นที่จะตองปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง   

โดยมีรายการแกไข  ดังน้ี………………………………………………………. 
…………………………................................................................................................................................................... 

……………......................................................................................................................................................................... 
2.  ถูกตอง  ใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดิน/ถม ไดตั้งแตวันที.่..............เดือน......................พ.ศ……………………....จนถึงวันที่

.....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...และไดรับคาธรรมเนียม…………............บาท 
คาใชจาย..............บาท     รวมทั้งสิ้น..........…………...............บาท  (.....................................................................) 

 

ออกให  ณ   วันที่..........เดือน................................................พ.ศ……………………..... 
 

(ลงมือชื่อ)..................................................... 
(......................................................) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ 
1.ขอความใดไมใชใหขดีฆา 

2.ใสเครื่องหมาย  /  ในชอง   
(พลิก) 

คําเตือน    ผูขุดดิน/ถมดิน   หรือเจาของที่ดินมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ดังน้ี 
(1)   ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 

(2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
(3)   ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น/พนักงานเจาหนาที่ 

(4)   การฝาฝน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจํา  หรือทั้งจําทั้งปรับแลวแตกรณี 
 

ติดอากร 

แสตมป 5 บาท 

 

ด.2 
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หนังสือมอบอํานาจ 
(ใชในกรณผีูแจงการขุดดิน/ถมดิน   ใหบุคคลอื่นยื่นใบแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนกังานทองถิ่น) 

 
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  หรือติดตอกับเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องที่เกี่ยวของกับการแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยใหถือวาการกระทําใดๆตาม

ขอความขางตนของนาย.............................................................................เสมือนหนึ่งเปนการกระทําของขาพเจา 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................ผูมอบอํานาจ 
(............................................) 

 
(ลงชื่อ)...............................................ผูรับมอบอํานาจ 

(.............................................) 
 

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

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

(............................................) 
 
 
 
 
 
 
 

ด.5 

ด.4 
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หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 

ขาพเจา.......................................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมูที.่...................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 

รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท............................... 
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 
ตั้งแตวันที.่............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 

เปนผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคมุงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  พื้นที่ปากบอ/ถม
ดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่.............................................. 

หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอยางอื่น............................................................................................................... 
ที่ถนน..............................หมูที.่...............ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซึ่งอยูในเขต............................................................................................................................ 
ใหกับ............................................................................................................................................................................ 

 
 

(ลงชื่อ)....................................................ผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน 

(.................................................) 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผูแจง 
(.................................................) 

 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
19. หมายเหตุ 
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- 
 

วันที่พิมพ 19/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ

อําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


