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คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งขุดดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พ.ร.บ.การขุดดินและถมดินพ.ศ.2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขุดดินกายูบอเกาะ 19/07/2558 11:03
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
โทรศัพท์๐-7320-4817
โทรสาร๐-7325-4353
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นเมตรหรือมี
ความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กําหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทําการขุดดิน
(2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
(3) รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6
(4) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(5) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(7) ที่ตั้งสํานักงานของผู้แจ้ง
(8) ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน
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(9) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการ
ขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรค
หนึ่งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งคามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสามให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสาม
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

5)

1 วัน

-

-

ขั้นตอนในการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานตางๆในการ
พิจารณาใบอนุญาต
ขั้นตอนในการตรวจสอบ
แบบแปลนตางๆ

2 วัน

-

-

1 วัน

-

-

1 วัน

-

-

-

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

-

ประเภทขั้นตอน

3)
4)

ขั้นตอนในการตรวจสถานที่
ขุดดิน

ระยะเวลา
ให้บริการ

1)

2)

หมายเหตุ

60 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

-

ขั้นตอนในการออก

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ใบอนุญาต
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที่
1)
2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
0
บ้านผู้รับแจ้ง
สําเนาบัตร
0
ประชาชนของผู้
แจ้ง
หนังสือมอบ
2
อํานาจ (กรณีที่
มอบให้บุคคลอื่น
แจ้งแทน)
สําเนาทะเบียน
2
บ้านของเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สําเนาบัตร
2
ประชาชนของ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)
หนังสือยินยอม
2
ของเจ้าของที่ดิน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
2

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

2

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

-
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
(กรณีให้บุคคลอื่น
ขุดดิน)
สําเนาเอกสาร
0
7) สิทธิ์ในที่ดินที่ขุด
ดิน
8) แผนผังบริเวณ
2
แบบ
2
แปลนและ
9)
รายการประกอบ
แบบแปลน
สําเนารายการ
0
คํานวณ (การ
10)
ป้องกันการ
พังทลายของดิน)
เอกสารแสดง
2
11)
วิธีการขุดดิน
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2

ฉบับ

-

0
0

ฉบับ
ฉบับ

-

2

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมขุดดิน
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะอําเภอรามันจังหวัดยะลาโทรศัพท์๐-7320-4817
หรือเว็ปไซต์ http://www.kayuboko.go.th
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์มต่างๆ(การแจ้งขุดดิน)
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร.
(OPDC)
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท.
-
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เลขทีรับ
วันที
ลงชือ
(

ใบแจ้ งการขุดดิน/ถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

แบบ ขถด.1
.
.
ผูร้ ับคําขอ
)

เขียนที
วันที

.
เดือน

ข้าพเจ้า
เจ้าของทีดิน/ผูค้ รอบครองทีดิน/ตัวแทน
 เป็ นบุคคลธรรมดา อยูบ่ า้ นเลขที
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
 เป็ นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมือ
เลขทะเบียน
มีสาํ นักงานตั0งอยูเ่ ลขที
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที ตําบล/แขวง
.อําเภอ/เขต
จังหวัด

พ.ศ.

.

.
.
.
.
..

โดย
ผูม้ ีอาํ นาจลงชือแทนนิติบุคคลผูแ้ จ้ง
อยูบ่ า้ นเลขที
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
มีความประสงค์จะทําการ ขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน ดังต่อไปนี0
ข้ อ 1 ทําการขุดดิน/ถมดิน ณ
ตรอก/ซอย ถนน
.
หมู่ที......................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด ...................................................
ในโฉนดทีดิน เลขที/น.ส.3 เลขที/ส.ค.1 เลขที/อืน ๆ................................................................................................................
.เป็ นทีดินของ..............................................................................................................................................................................
ข้ อ 2 ทําการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม
เมตร
พื0นที............................................ตารางเมตร เพือใช้เป็ น........................................โดยมีสิ งก่อสร้างข้างเคียงดังนี0
ทิศเหนือ.............................................................. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน......................................เมตร
ทิศใต้.................................................................. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.......................................เมตร
ทิศตะวันออก
.
ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ทิศตะวันตก
.
ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ข้ อ 3 โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผูค้ วบคุมงาน
ข้ อ 4 กําหนดแล้วเสร็ จภายใน.....................วัน โดยจะเริ มขุดดิน/ถมดิน วันที.................................................................
เดือน...................................พ.ศ.....................และจะแล้วเสร็ จวันที.................เดือน.................พ.ศ............................................
2/ข้อ 5…..
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-2–
ข้อ 5 พร้อมหนังสื อฉบับนี0 ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 แผนผังบริ เวณทีจะทําการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริ เวณแสดงเขตทีดินและทีดินบริ เวณข้างเคียง พร้อมทั0งวิธีการขุด
ดินหรื อถมดิน และการรมดิน จํานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
 รายการทีกาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.2543
 ภาระผูกพันต่างๆ ทีบุคคลอืนมีส่วนได้เสี ยเกียวกับทีดินทีจะทําการขุดดิน/ถมดิน
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ จ้ง ซึงรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน
ฉบับ
 สําเนาหนังสื อรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึงแสดงวัตถุประสงค์ ทีต0 งั สํานักงาน และผูม้ ีอาํ นาจ ลงชือแทนนิติ
บุคคลผูแ้ จ้งทีหน่วยงานซึงมีอาํ นาจรับรอง (กรณีทีนิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลผูแ้ จ้ง ซึงรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน
ฉบับ (กรณี ทีนิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง)
 หนังสื อแสดงความเป็ นตัวแทนของผูแ้ จ้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
ของตัวแทนผูแ้ จ้ง ซึงรับรองสําเนาถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว (กรณี มีการมอบอํานาจให้ผอู ้ ืนแจ้งแทน)
 รายการคํานวณ 1 ชุด จํานวน
แผ่น
 หนังสื อรับรองว่าเป็ นผูอ้ อกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน จํานวน
ฉบับ พร้อมทั0งสําเนาบัตรอนุญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึงรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน
ฉบับ (กรณี ทีงานมีลกั ษณะ
ขนาด อยูใ่ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 สําเนาโฉนดทีดิน เลขที/ น.ส.3 เลขที/ ส.ค.1 เลขที
ทีจะทําการขุดดิน/ถมดิน ขนาด
เท่าต้นฉบับจริ ง ซึงรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน
ฉบับ
 หนังสื อสําเนายินยอมของเจ้าของทีดิน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึงแสดงวัตถุประสงค์ และผูม้ ีอาํ นาจลงชือแทนนิติบุคคลเจ้าของทีดิน ทีหน่วยงานซึงมีอาํ นาจรับรอง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคล เจ้าของทีดิน ซึงรับรองสําเนาถูกต้อง
จํานวน
ฉบับ (กรณี ทีเป็ นทีดินของบุคคลอืน)
 หนังสื อแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงานตามข้อ 3 จํานวน
ฉบับ
 สําเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึงรับรองสําเนาถูกต้อง
จํานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณี ทีงานมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 เอกสารและรายละเอียด อืน ๆ
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึงออกตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ.2543
(ลงชือ)
ผูแ้ จ้ง
(
)
หมายเหตุ(1) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า (2) ใส่เครื องหมาย  ในช่อง  ทีตอ้ งการ
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หนังสื อยินยอมให้ ดําเนินการขุดดิน/ถมดิน
เขียนที...................................................................
วันที......................เดือน................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.............................................................ตั0งบ้านเรื อนทีอยูบ่ า้ นเลขที......................หมู่ที.....................................................
ตรอก/ซอย...............................ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด.......................................................................
ยินยอมให้...........................................เข้าดําเนินการขุดดิน/ถมดินในทีดิน..............................เลขที............................................................
ดังกล่าวได้โดยินยอมให้ทาํ การขุดดิน/ถมดิน ในเนื0อที......................................ตารางเมตร มีขนาดทีดิน ดังนี0
ทิศเหนือ
ยาว...................................................เมตร จด....................................................
ทิศใต้
ยาว...................................................เมตร จด....................................................
ทิศตะวันออก
ยาว...................................................เมตร จด....................................................
ทิศตะวันตก
ยาว...................................................เมตร จด....................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในทีดินดังกล่าวนี0 เพราะเป็ น
.............................................................และได้แนบ.....................................................................มาด้วยแล้ว
(ถ้าผูใ้ ห้เช่าให้แนบสําเนาสัญญาเช่าทีดิน หรื อถ้ามีหนังสื อแสดงสิ ทธิHอย่างอืนให้แนบมาด้วย)
พร้อมกันนี0 ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดทีดินและเขตทีดิน ทียนิ ยอมให้........................................................
ขุดดิน/ถมดินไว้หลังหนังสื อนี0แล้ว
(ลงชือ).................................................................ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิHทีดิน
(............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(...........................................................)
(ลงชือ)..................................................................พยาน
(............................................................)
ข้าพเจ้ารับรองว่าลายมือชือหรื อลายพิมพ์นิ0วมือข้างบนนี0เป็ นของผูถ้ ือกรรมสิ ทธิHทีดินตามสําเนาเอกสารสิ ทธิทีดินดังกล่าว
ข้างบนนี0จริ ง
(ลงชือ)................................................................ผูข้ ออนุญาต
(ลงชือ)................................................................พยาน
(ลงชือ)................................................................พยาน
คําเตือน หนังสือรับรองการปลูกสร้ างอาคารนีห+ ้ ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่ า ไม่ ว่ากรณีใดๆ เว้ นแต่ ผู้ถือ
กรรมสิทธิ5ทดี6 นิ จะรับรองการขีดฆ่ านั+น เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรเฉพาะแห่ งไว้
*(ให้ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้ านและสําเนาเอกสารสิทธิ5ทดี6 นิ ทีร6 ับรองสําเนาแล้ วประกอบด้ วย )
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บัญชี รายการเอกสารประกอบใบแจ้ งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ของ
โทร.
.
ลําดับที












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

รายการ

หมายเหตุ

ใบแจ้งการจุดดินหรื อถมดิน (แบบ ขถด.1)
สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ จ้ง
สําเนาภาพถ่ายโฉนดทีดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที
.
หนังสื อยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในทีดิน
หนังสื อรับรองผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผูท้ าํ รายการคํานวณ/
ออกแบบ
หนังสื อยินยอมวิศวกรผูค้ วบคุมงาน (แบบ ขถด.7)
ชุด
แบบแปลน แผนผังบริ เวณ รายการประกอบแบบ จํานวน
รายการคํานวณความมัน คงแข็งแรงโครงสร้าง จํานวน 1 ชุด
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนและผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
หนังสื อมอบอํานาจให้ผอู ้ ืนทําการแทน
หนังสื อหรื อเอกสารทีเกียวข้อง
(ลงชือ)
(

ผูแ้ จ้ง
)

(ลงชือ)
(

- เท่าฉบับจริ ง
- กรณี ขดุ ดิน/ถมดินในทีดินผูอ้ ืน
- กรณี ทีงานมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พร้อมภาพถ่ายใบอนุ ญาต
- กรณี นิติบุคคล
- ปิ ดอาการแสตมป์ 30 บาท

ผูต้ รวจรับเอกสาร
)
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ด.2

ใบรับแจ้ งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
เลขที............../.......................
เจ้าพนักงานท้องถินได้รับแจ้งจาก......................................................................................
เจ้าของทีดิน/ผูร้ ับมอบอํานาจ ว่ามีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สู ง............................เมตร พื0นทีปากบ่อ/
ดินถม………………ตารางเมตร ในโฉนดทีดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที..................................... หรื อเอกสารสิ ทธิH
ในทีดินทีมีชือเรี ยกอย่างอืน.....…………………………….ที
ถนน……………………………………………………..……………………….
หมู่ที....................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...................... .......จังหวัด............................................
ซึ งอยูใ่ นเขตเทศบาลตําบลหนองบัววง โดย..........................................................………………...เป็ นเจ้าของทีดิน
กําหนดแล้วเสร็ จ..............วัน มี.......................................................................................เป็ นผูอ้ อกแบบและคํานวณ
และ.........................................................................................เป็ นผูค้ วบคุมงาน
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว
เจ้ าพนักงานท้ องถิ6นได้ ตรวจสอบปรากฏว่ า
1.  ไม่ถูกต้อง ให้ผแู ้ จ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ทีผแู ้ จ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจาก
เจ้าพนักงานท้องถิน หากไม่สามารถแก้ไขภายในกําหนดจะเสี ยสิ ทธิHการนับระยะเวลาทีเจ้าพนักงานท้องถินทีจะต้อง
ปฏิบตั ิตามมาตรา 17 วรรคหนึง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี0…………………………………………………………..….
…………………………...................................................................................................................................................
…………….......................................................................................................................................................................
2.  ถูกต้อง ให้ผแู ้ จ้งเริ มต้นทําการขุดดิน/ถม ได้ต0 งั แต่วนั ที...............เดือน......................
พ.ศ……………………....จนถึงวันที.....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...
และได้รับค่าธรรมเนียม…………............บาท
ค่าใช้จ่าย......................บาท รวมทั0งสิ0 น..........…………...............บาท (.....................................................................)
ออกให้ ณ วันที..........เดือน................................................พ.ศ…………………….....
(ลงมือชือ).....................................................
(......................................................)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลกายูบอเกาะ
1.ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
2.ใส่ เครื องหมาย / ในช่อง 
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(พลิก)
คําเตือน ผูข้ ดุ ดิน/ถมดิน หรื อเจ้าของทีดินมีหน้าทีทีจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี0
(1) ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
(2) ตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 25
(3) ตามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถิน/พนักงานเจ้าหน้าที
(4) การฝ่ าฝื น (1) –(3) อาจมีโทษปรับ โทษจํา หรื อทั0งจําทั0งปรับแล้วแต่กรณี
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ด.4
ติดอากร
แสตมป์ 5 บาท

หนังสื อมอบอํานาจ
(ใช้ ในกรณีผ้ ูแจ้ งการขุดดิน/ถมดิน ให้ บุคคลอืน6 ยื6นใบแจ้ งการขุดดิน/ถมดินต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถิ6น)
ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน....................................
หมู่ที.................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..............................โทรศัพท์...................................
ขอมอบอํานาจให้นาย.............................................................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................
หมู่ที..........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณี ย.์ ......................โทรศัพท์ ...................เป็ นผูน้ าํ ส่ งใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน หรื อติดต่อกับเจ้าหน้าทีของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถินในเรื องทีเกียวข้องกับการแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถินโดยให้ถือว่าการ
กระทําใดๆตามข้อความข้างต้นของนาย.............................................................................เสมือนหนึงเป็ นการกระทํา
ของข้าพเจ้า

(ลงชือ)..............................................ผูม้ อบอํานาจ
(............................................)
(ลงชือ)...............................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.............................................)
(ลงชือ)................................................พยาน
(............................................)
(ลงชือ)................................................พยาน
(............................................)
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ด.5
หนังสื อรับรองของผู้ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม
ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................
หมู่ที....................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณี ย.์ .................................โทรศัพท์...............................
ได้รับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท...................................เลขทะเบียน......................
ตั0งแต่วนั ที.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง วันที.........เดือน.....................พ.ศ....................................
เป็ นผูอ้ อกแบบและคํานวณ/ผูค้ วบคุมงาน การขุดดิน/ถมดิน ลึก/สู ง..........................................................เมตร พื0นที
ปากบ่อ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดทีดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที..............................................
หรื อเอกสารสิ ทธิH ในทีดินทีมีชือเรี ยกอย่างอืน...............................................................................................................
ทีถนน..............................หมู่ที................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด..........................ซึ งอยูใ่ นเขต............................................................................................................................
ให้กบั ............................................................................................................................................................................

(ลงชือ)....................................................ผูอ้ อกแบบและคํานวณ/ผูค้ วบคุมงาน
(.................................................)

(ลงชือ)......................................................ผูแ้ จ้ง
(.................................................)

(ลงชือ).....................................................พยาน
(...................................................)

(ลงชือ).....................................................พยาน
(....................................................)
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