
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้
บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ
ท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตาราง
เมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่
เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับ
แต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
ช่องทางการให้บริการ 
 
 สถานที่ให้บริการ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ 
จังหวัดอุดรธานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอ้อ อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน))  

5 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอ้อ อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองอ้อ อ าเภอ
หนองวัวซอ จังหวัด

อุดรธานี 
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Flowchartขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

การพิจารณา 

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการ
ถมดิน ตามที่ก าหนดให้
เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล 
หมายเหต ุ: องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในพ้ืนท่ีที่จะด าเนินการถม
ดิน  

เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบ
และพิจารณา  
(กรณีถูกต้อง) 

หมายเหตุ : องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น

ออกใบรับแจ้ง และ
แจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 

หมายเหตุ : องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
พ้ืนที่ที่จะด าเนินการถม
ดิน 

1 วัน 

5 วัน 

1 วัน 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ - 

9) 
 

รายการค านวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 
เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 
เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

11) 
 

ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

 
 
 
 
 



ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 
))  

2) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดอุดรธานี  โทร. 1567 
(หมายเหตุ: -)  

3) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 
(หมายเหตุ: (เลขที่ 19 หมู่ที่ 7 ต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 41220  
/โทรศัพท/์โทรสาร 042-180663  / เว็บไซต์ www.nong-or.go.th )) 

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1 ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 

 
หมายเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่

http://www.nong-or.go.th/


หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 2 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การแจ้งถมดิน 
 



ใบแจงการขดุดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ-   
การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543                                         

 
         เขียนที…่................................................. 

วนัที.่...........เดือน.........................................พ.ศ....................                                                                                 
                       ขาพเจา.............................................................................................เปนบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 
อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................หมูที.่.................. 
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท.......................................... 
                       มีความประสงคจะทาํการขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........เมตร  พื้นทีป่ากบอ/ดินถม..............ตารางเมตร 
ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขที.่................หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทีม่ีชื่อเรียกอยางอ่ืน.................................. 
ที่ถนน....................หมูที.่..........ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.............................
ซึ่งอยูในเขต.....................(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)....................โดย.......................................เปนจาของที่ดิน  
กําหนดเวลาแลวเสร็จ..................วนั มี..........................................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
และ...................... .................................................เปนผูควบคุมงาน พรอมนี ้
ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว  คือ 
 

แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนท่ีถูกตองตามกฎกระทรวงหรือ  ขอบัญญัติทองถิน่ที ่ 
ออกตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน  จํานวน 3 ชุด ชุดละ...........แผน          
สําเนารายการคํานวณวิธีการปองกันการพงัทลายของดิน จํานวน 1 ชุด ชุดละ...........แผน  
สําเนาทะเบียนบานของผูแจงในกรณทีี่ผูแจงเปนบุคคลธรรมดา   จํานวน  1  ฉบับ            
สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินในกรณีที่ผูแจงไมไดเปนเจาของที่ดิน  จาํนวน 1 ฉบับ     
สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคลในกรณีทีผู่แจงเปนนิติบุคคล  จํานวน 1 ฉบับ           

 หนงัสือมอบอํานาจในกรณีที่ผูแจงการขุดดิน/ถมดินใหบุคคลอ่ืนไปยื่นใบแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจา
พนกังานทองถิ่น     
หนงัสือแสดงความยนิยอมของเจาของทีดิ่นในกรณีเจาของที่ดินใหบคุคลอ่ืนเปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน  

 หนงัสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพรอมสําเนาใบอนุญาตจากผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  จาํนวน 1 ชุด 
หนงัสือรับรองของผูควบคุมงานพรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จาํนวน 1 ชุด  

     สําเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินที ่ จาํนวน...............ฉบับ 
 เอกสารอ่ืนๆ(ถามี)........................................................................................................                                 

จึงขอแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน 
หมายเหตุ          (ลงลายมือชื่อ)...................................................ผูแจง 
(1)   ขอความใดไมใชใหขีดฆา                                                                 (....................................................) 
(2) ใสเคร่ืองหมาย  / ในชอง     ที่ตองการ                            ประทับตราในกรณีทีผู่แจงเปนนิติบุคคล       

เลขที่…...................................................
วันที่........................................................
ลงช่ือ.....................................ผูรับหนังสือ
       (......................................) 
ตําแหนง................................................



ด.2 
(ตราราชการสวนทองถิ่น) 

 
ใบรับแจงการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

 

เลขที่.........../................. 
 
                                เจาพนกังานทองถิน่ไดรับแจงจาก......................................................................................... 
เจาของที่ดิน/ผูรับมอบอํานาจ  วามีความประสงคจะทาํการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง.................เมตร  พืน้ที่ปากบอ/ดินถม 
.........................ตารางเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที.่...............................................หรือเอกสารสิทธิ ์
ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอยางอ่ืน.................................................ที่ถนน.......................................................................... 
หมูที.่.......ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...................................จงัหวัด........................................... 
ซึ่งอยูในเขต.....................(ซื่อองคการปกครองสวนทองถิ่น)..................โดย.............................................................. 
เปนเจาของทีดิ่น  กําหนดแลวเสร็จ................วัน  ม.ี................................................................................................. 
เปนผูออกแบบและคํานวณ  และ............................................................................................................................. 
เปนผูควบคุมงาน  พรอมเอกสารหลักฐานตางๆแลว 
 
                    เจาพนกังานทองถ่ินไดตรวจสอบปรากฏวา 
                       1.    ไมถกูตอง  ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน       นับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจา
พนกังานทองถิ่น  หากไมสามารถแกไขภายในกําหนดจะเสียสิทธ์ิการนับระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิน่ที่จะตองปฏิบัติ
ตามมาตรา 17 วรรคหนึง่   โดยมีรายการแกไข  ดังนี ้
                       ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
                       2.  ถูกตอง  ใหผูแจงเร่ิมตนทาํการขุดดิน/ถม ไดต้ังแตวันที่...........เดือน........................................
พ.ศ.................จนถงึวนัที.่......เดือน........................พ.ศ.................และไดรับคาธรรมเนียม..................................บาท 
คาใชจาย..............บาท    รวมทัง้ส้ิน.....................................บาท  (.......................................................................) 
  ออกให  ณ   วนัที.่........เดือน....................................พ.ศ........................                  

                                                                          (ลงลายมือช่ือ)..................................................... 
                                                                                               (.........................................................) 

                                                                                 ตําแหนง........................................................ 
 
 หมายเหตุ 
                        1.ขอความใดไมใชใหขีดฆา 
                        2.ใสเคร่ืองหมาย  /  ในชอง   
 
                                                                                                                                                               (พลิก) 



 
คําเตือน    ผูขุดดิน/ถมดิน   หรือเจาของที่ดินมหีนาที่ทีจ่ะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                (1)   ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
                (3)   ตามคําส่ังของเจาพนกังานทองถิน่/พนกังานเจาหนาที ่
                (4)   การฝาฝน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจํา  หรือทั้งจาํทัง้ปรับแลวแตกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
ด.3           

หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของท่ีดิน 
(ในกรณเีจาของที่ดินใหบุคคลอ่ืนเปนผูแจงการขดุดิน/ถมดิน) 

 
 

                                    ขาพเจา............................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่...................................ตรอก/ซอย................................................ถนน.................................................. 
หมูที.่............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท...................................... 
เปนเจาของทีดิ่นโฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่..................................................................................................... 
หรือเอกสารสิทธิท์ี่มีชื่อเรียกอยางอ่ืน...........................................ที่ถนน................................หมูที่.............................. 
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................จงัหวัด............................................... 
ยินยอมให............................................................................................................................................................... 
เปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...............เมตร  พืน้ทีป่ากบอ/ถมดิน.................ตารางเมตร ทีถ่นน............................ 
หมูที.่.............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................... 
ซึ่งอยูในเขต........................(ซื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).............................เพื่อใชประกอบการแจงการขุดดิน/ถม
ดิน  ตอเจาพนักงานทองถิน่  จึงทําหนงัสือฉบับนี้ไวเปนหลักฐาน 

 
 
 

                                   (ลงช่ือ)..................................................เจาของที่ดิน 
                             (.....................................................) 

 
                                                                 (ลงช่ือ).....................................................ผูแจง 
                                                                          (.....................................................) 
                                                                    
 (ลงช่ือ).......................................................พยาน 
                                                                          (.....................................................) 
 
 (ลงช่ือ).......................................................พยาน 
                                                                          (.....................................................) 
 

 



 
ด.4 

 ติดอากร 
แสตมป 
5  บาท

 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
(ใชในกรณีผูแจงการขุดดิน/ถมดิน  ใหบุคคลอ่ืนยื่นใบแจงการขดุดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน) 

                                               
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  หรือติดตอกับเจาหนาทีข่อง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนกังานทองถิน่โดยใหถือวาการกระทํา
ใดๆตามขอความขางตนของนาย.............................................................................................................................. 
เสมือนหนึง่เปนการกระทาํของขาพเจา 
 
 

ลงช่ือ)..............................................ผูมอบอํานาจ                                                                                             (
                                                                                                        (............................................) 
 

ลงช่ือ)...............................................ผูรับมอบอํานาจ                                                                                              (
                                                                                                        (.............................................) 
                                                                                                           

ลงช่ือ)................................................พยาน                                                                                               (
                                                                                                         (............................................) 
 

ลงช่ือ)................................................พยาน                                                                                               (
                                                                                                         (............................................) 
 
 
 
  



 
ด.5 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                                   
  ขาพเจา.......................................................................................................................................... 
อยูบานเลขที่.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมูที.่...................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท............................... 
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน......................... 
ต้ังแตวันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วนัที.่........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เปนผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง...........................................................เมตร  พืน้ที ่
ปากบอ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่......................................................... 
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มชีื่อเรียกอยางอ่ืน............................................................................................................... 
ที่ถนน..............................หมูที.่...............ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซึง่อยูในเขต.........................(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)................................................. 
ใหกับ.....................................................................(ชื่อผูแจง).................................................................................. 
 
 
                                                   (ลงช่ือ)......................................................ผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน 
                                                             (.....................................................) 
 
 
                                                   (ลงช่ือ)......................................................ผูแจง 
                                                             (.....................................................) 
 
 
                                                    (ลงช่ือ).....................................................พยาน 
                                                              (....................................................) 
 
 
                                                    (ลงช่ือ).....................................................พยาน 
                                                              (.....................................................) 
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