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ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 

ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
 

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

 ข้าพเจ้า............................................................................................................เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
    เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย.........................ถนน................................ 
หมู่ที.่..............ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................ 
    เป็นนิติบุคคล ประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................. 
เลขทะเบยีน...................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี...................ตรอก/ซอย...............................ถนน.................................. 
หมู่ที.่......................ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................... 
โดย..................................................................................ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที.่................................ 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................หมู่ที.่................ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต...................................................จังหวัด.................................................... 
 มีความประสงค์จะท าการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ท าการขุดดิน/ถมดิน ณ................................................................ตรอก/ซอย....................................................... 
ถนน......................................หมู่ที.่................ต าบล/แขวง..............................................อ าเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด............................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขท่ี / น.ส.3 เลขท่ี / ส.ค.1 เลขท่ี/ อื่น.................................................. 
เป็นที่ดินของ................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 2 ท าการขุดดิน/ถมดิน โดยมคีวามลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม...................เมตร พื้นที.่...................ตารางเมตร 
เพื่อใช้เป็น.......................................................................................................................................โดยมสีิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี ้
 ทิศเหนือ..........................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร 
 ทิศใต้...............................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร 
 ทิศตะวันออก..................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร 
 ทิศตะวันตก.....................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี ้
 ข้อ 3 โดยม.ี...................................................................เลขทะเบียน..........................................เป็นผู้ควบคมุ 
 ข้อ 4 ก าหนดแล้วเสรจ็ภายใน..................วัน โดยจะเริ่มขดุดิน/ถมดิน วันท่ี............เดือน.....................พ.ศ.................. 
และจะแล้วเสร็จวันท่ี..................เดือน.................................................พ.ศ........................... 
 ข้อ 5 พร้อมหนังสือฉบับนี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
   แผนผังบริเวณที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  
พร้อมท้ังวิธีการขุดดินหรือถมดิน จ านวน.........................ชุด ชุดละ................................แผ่น 
   รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
   ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน.....................ฉบับ 
   ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  
จ านวน..........................ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
   หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน  
ของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว (กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน) 
 
 

เลขรับที ่................................................ 
วันท่ี..................................................... 
ลงช่ือ....................................ผู้รับค าขอ 
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   รายการค านวณ 1 ชุด จ านวน..............................แผ่น 
   หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดิน จ านวน......................................ฉบับ  
พร้อมท้ังส าเนาบัตรอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน.............................ฉบับ 
(กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
   ส าเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่..........................................................................ที่จะท า
การขุดดิน/ถมดินขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน.................................ฉบับ 
   หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของของที่ดิน  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
จ านวน.................................ฉบับ (กรณีที่เป็นท่ีดินของบุคคลอื่น)   
   หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน.............................ฉบับ 
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  จ านวน................ฉบับ 
(เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
 เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
 
 
     (ลายมือช่ือ).......................................................................... 
                  (.........................................................................) 
                                                                                                ผู้แจ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

   (2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ 
 



 

หนังสือยินยอมให้ด ำเนินกำรขุดดิน/ถมดิน 

เขียนที่ ____________________________________ 
วันที ่________เดือน___________________พ.ศ. ____________ 

 ข้าพเจ้า________________________________ตั้งบ้านเร่ือนอยู่บ้านเลขที ่__________ หมู่ที่ _______ 
ตรอก/ซอย____________ ต าบล _______________ อ าเภอ _______________ จังหวัด _________________ 
ยินยอมให ้____________________ เข้าด าเนินการขุดดนิ/ถมดินในที่ดนิ___________________เลขที ่________ 
ดังกล่าวได้โดยยนิยอมให้ท าการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อที่ _____________________ ตารางเมตร มีขนาดที่ดิน ดังนี ้
 ทิศเหนือ  ยาว ____________________ เมตร จด ___________________________________ 
 ทิศใต ้ ยาว ____________________ เมตร จด ___________________________________ 
 ทิศตะวันออก ยาว ____________________ เมตร จด ___________________________________ 
 ทิศตะวันตก  ยาว ____________________ เมตร จด ___________________________________ 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ ____________________________________ ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกล่าวนี้  
เพราะเป็น _____________________________ และได้แนบ ______________________________ มาด้วยแล้ว 
(ถ้าผู้ให้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอื่นก็ให้แนบมาด้วย) 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดนิและเขตที่ดนิ ที่ยินยอม ให้ _______________________ 
ขุดดิน/ถมดินได้ไว้หลงัหนังสือนีแ้ล้ว 
 

              (ลงชื่อ) ………………………………ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
(................................................) 

 
(ลงชื่อ) ………………………………พยาน 

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

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

 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เปน็ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามส าเนาเอกสาร
สิทธิที่ดนิดังกลา่วข้างบนนี้จริง 
 

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

  
(ลงชื่อ) ………………………………พยาน 

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

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

 
ค าเตือน หนังสือรับรองการปลกูสร้างอาคารนี้ห้ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ  
เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะรบัรองการขีดฆ่านั้นเปน็ลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้  
(ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาเอกสารสทิธิ์ที่ดนิ  
ที่รับรองส าเนาแล้วมาประกอบด้วย) 
 


