
องค์การบริหารส่วนต าบลหอมเกร็ด 
รายการเอกสารในการขออนุญาตขุดดินถมดิน 

ของ................................................................................. 
              ลักษณะอาคาร................................ปลกูสร้างในโฉนดเลขที่......................ถนน............................. 

 

ล าดับที่ เอกสาร จ านวน หมายเหตุ 

๑. ค าร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน     

๒. แผนผังบริเวณท่ีจะท าการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินข้างเคียง     

๓. รายการค านวณ      

๔. หนังสือมอบอ านาจ     

๕. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล     

๖. หนังสือแสดงการเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง     

๗. หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและค านวณ     

๘. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน     

๙. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณ     

๑๐. ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน     

๑๑. ส าเนาโฉนดที่ดิน     

๑๒. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน     

๑๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง     

๑๔. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง     

๑๕. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน     

๑๖. ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน     

๑๗. อ่ืนๆ     
 
 
 
                                                                            ลงชื่อ.........................................................ผู้แจ้ง 
                                                                                  (.......................................................) 
 
                                                                            ลงชื่อ.........................................................ผู้รับค าร้อง                                                                                                                                     
                                                                                  (.......................................................) 

 
 

 
 



 

แบบ ขถด.๑ 
 

                                                                           เลขที่…....................................................... 
            ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ             วันที่.......................................................... 
              การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543                             ลงชื่อ.....................................ผู้รับหนังสือ 

                                                               (......................................) 
                                                                                          ต าแหน่ง.................................................... 
                                                                                        
 

เขียนที่…...................................................................... 
วันที่................. เดือน......................................... พ.ศ. ........................ 

ข้าพเจ้า................................................................................................เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
   บุคคลธรรมดา บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย....................................ถนน...........................................
หมู่ที่................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด..................................... 
   นิติบุคคลประเภท...........................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................................... 
เลขทะเบียน....................................................ส านักงานเลขท่ี................................ตรอก/ซอย........................................
ถนน....................................หมู่ที่................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต.....................................
จังหวัด.....................................โดย....................................................................................ผูม้ีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
อยู่บ้านเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................................หมู่ที่....................
ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.............................................. 

มีความประสงค์จะท าการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑  ท าการขุดดิน/ถมดิน ณ................................................................ตรอก/ซอย......................................... 
ถนน..........................................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต...................................
จังหวัด......................................ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที/่น.ส.๓ เลขที/่ส.ค.๑ เลขที/่อ่ืนๆ............................................. 
เป็นที่ดินของ............................................................................................................................. ........................................ 

 ข้อ ๒  ท าการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง/จากระดับดินเดิม............เมตร พื้นที.่............ตารางเมตร 
เพ่ือใช้เป็น.................................................................................... โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง ดังนี้ 
 ทิศเหนือ................................................................. ........ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน........................................เมตร 

ทิศใต.้.............................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน........................................เมตร 
ทิศตะวันออก..................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน........................................เมตร 
ทิศตะวันตก....................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน........................................เมตร 

 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ข้อ ๓  โดยมี................................................................. เลขทะเบียน........................................เป็นผู้ควบคุมงาน 
 ข้อ ๔  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน....................วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่.............เดอืน........................... 
พ.ศ. ...................และจะแล้วเสร็จวันที่.................. เดือน.................................พ.ศ. ................... 
 

 
 

/ข้อ ๕ พร้อมหนังสือนี้..... 
 
 



 
 ข้อ ๕  พร้อมหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  แผนผังบริเวณท่ีจะท าการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  
พร้อมทั้งการขุดดินหรือถมดิน และการถมดิน จ านวน..............................ชุด ชุดละ..............................แผ่น 
  รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน       
พ.ศ.๒๕๔๓ 
  ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน 
  ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน....................ฉบับ 

 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
จ านวน......................ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 

 หนังสือมอบอ านาจของนิติบุคคล ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน ของตัวแทน   
ผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน) 

 รายการค านวณ ๑ ชุด จ านวน......................แผ่น 
 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดิน จ านวน...........................ฉบับ พร้อมทั้ง

ส าเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน..........................ฉบับ 
(กรณีท่ีงานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  ส าเนาโฉนดที่ดิน /นส.๑ /ส.ค.๑ เลขที่..............................................................ที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน 
ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน........................ฉบับ 

 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค ์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรองส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองส าเนา
ถูกต้องแล้ว จ านวน............................................ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น) 

 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓  จ านวน..................................ฉบับ 
 ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 

จ านวน...................ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
 เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ........................................................................................................................  

......................................................................................... .............................................................. .................................. 
ข้อ ๖ ข้าพเจ้าขอช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราช 

บัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
                                                                                   (ลายมือชื่อ)........................................................ 
                                                                                                 (.....................................................) 
                                                                                                                 ผู้แจ้ง 
 
 
หมายเหตุ (๑) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

   (๒) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 
 



                                      
ด.๒ 

 
 
 
 

ใบรับแจ้งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ 
 

เลขที่……........../........................... 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก.........................................................................................................  
เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอ านาจ ว่ามีความประสงค์จะท าการขุดดิน/ถมดิน/ลึก/สูง............................เมตร พ้ืนที่ปากบ่อ/
ดินถม...........................ตารางเมตร ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที.่.............................................................
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน...........................................................ที่ถนน............................................... 
หมู่ที่.............ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................... 
ซึ่งอยู่ในเขต (องค์การบริหารส่วนต าบล).................................โดย................................................................................... 
เป็นเจ้าของที่ดิน ก าหนดแล้วเสร็จ...........................วัน มี................................................................................................ 
เป็นผู้ออกแบบและค านวณ และ............................................................................................ .......................................... 
เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
๑.  ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจาก           

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในก าหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.  ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดิน/ถม ไดต้ั้งแต่วันที่................เดือน..................................... 
พ.ศ.................จนถึงวันที.่.............เดือน..........................พ.ศ................และได้รับค่าธรรมเนียม...............................บาท 
ค่าใช้จ่าย..............................บาท รวมทั้งสิ้น...................................บาท (......................................................................) 
 

ออกให้ ณ วันที่.........เดือน....................................พ.ศ........................ 
 
 

                                                               (ลงลายมือชื่อ)......................................................... 
                                                                               (.........................................................) 
                                                                      ต าแหน่ง........................................................ 
หมายเหตุ 
๑.ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
๒.ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  
 

 
(พลิก) 

 
 



 
 
ค าเตือน  ผู้ขุดดิน/ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
(๒) ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕ 
(๓) ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
(๔) การฝ่าฝืน (๑)-(๓) อาจมีโทษปรับ โทษจ า หรือทั้งจ าท้ังปรับแล้วแต่กรณี 

. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


