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การขออนุญาตขุดดินและถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน 

“พื้นดิน” หมายความว่า พ้ืนผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 

“ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พ้ืนดินเพ่ือน าดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือท าให้พ้ืนดินเป็นบ่อดิน 

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดิน ที่เกิดจากการขุดดิน 

“ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน 

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน 
หรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะ
ขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดิน     
หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และ
วิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(2) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(3) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(4) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(5) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น 

ก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
(6) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตท้องถิ่นท่ีอ่ืน นอกจาก (1) ถึง (5) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

“พนักงานเจ้ าหน้ าที่” หมายความว่ า  ผู้ ซึ่ ง เจ้ าพนักงานท้องถิ่ นแต่ งตั้ ง ให้ปฏิบั ติ การ                 
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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การขุดดิน  
ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดิน        

เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อ            
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1) จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (พร้อมลงนามรับรองส าเนา) 
3. ส าเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า (พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า) 
4. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
5. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
6. รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 
7. วิธีการขุดดินและการขนดิน 
8. ระยะเวลาท าการขุดดิน 
9. ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
10. ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
11. ภาระผูกต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน 
12. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
การถมดิน 

ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และ
มีพ้ืนที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1) จ านวน 1 ชุด 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง (พร้อมลงนามรับรองส าเนา) 
3. ส าเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า (พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า) 
4. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการถมดิน 
5. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
6. วิธีการถมดินและการระบายน้ า 
7. ระยะเวลาท าการถมดิน 
8. ชื่อผู้ควบคุมงาน 
9. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน 
10. ภาระผูกต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการถมดิน 
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

ค่าธรรมเนียม 

(1)  ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ครั้งฉบับละ  2,000   บาท 
(2)  ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หน้าละ      0005  บาท 
 

ค่าใช้จ่าย 

(1) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่  ให้จ่ายเท่าที่จ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง 
     ขุดดินหรือถมดิน 

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ  ให้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตามระเบียบของ 
     สถานที่ขุดดินหรือถมดิน  ทางราชการแก่ผู้ไปท างานเท่าอัตรา 
  ของทางราชการ 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา 35 ผู้ใดท าการขุดดินตามมาตรา 17 หรือท าการถมดินตามมาตรา 26 วรรคสามโดยไม่ได้รับ
ใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 26 วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่น หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา 6 (1) ผู้นั้นต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20 หรือมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และ
ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา 37 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 24 และมาตรา 26 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน      
หนึ่งหมื่นบาท 

มาตรา 38 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ 
ตามมาตรา 30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา 39 ผู้ขุดดินใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษปรับจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนและหรือ    
ปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

มาตรา 40 ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดิน ตามมาตรา 29 
วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสองไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา 41 ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น       
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง      
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละ             
ไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา 42 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา 35 วรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับ    
ตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา         
ความอาญา 

มาตรา 43 ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืนกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท าอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

มาตรา 44 ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์         
ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระท า
ความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน  

ตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
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ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 

 

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

ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………. เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล 
อยู่บ้านเลขท่ี ………… ตรอก/ซอย ………… ถนน ……………… หมู่ที่ ………… ต าบล/แขวง ……………............………
อ าเภอ.............…………………………………………………… จังหวัด ……………………………………….…………………………..
รหัสไปรษณีย์ ………………………… โทรศัพท์ …………………………………………………………  

มีความประสงค์จะท าการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง ………….…........…… เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ดินถม 
……………… ตารางเมตร ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.4/ส.ค.1 เลขที่ ………..………………… หรือเอกสารสิทธิ์      
ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ……………………………..................................................................………………………… 
ที่ถนน ……………………………………………………….หมู่ที่ ………… ต าบล/แขวง …………...............…………....…… 
อ าเภอ/เขต ……………......….........................………… จังหวัด ………….....................................………………………  
ซึ่งอยู่ในเขต ……………………………………………………… โดย ……………………………………………………………………….
เป็นเจ้าของที่ดิน ก าหนดแล้วเสร็จ …............……… วันมี ………………......................................................……..
เป็นผู้ออกแบบและค านวณ และ ………………………………………………..…………………………….……………………………
เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมนี้ 

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงหรือ ข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน จ านวน 3 ชุด ชุดละ ………… แผ่น 
 ส าเนารายการค านวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จ านวน 1 ชุด ชุดละ ………… แผ่น 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีท่ีผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล จ านวน 1 ฉบับ 
 หนังสือมอบอ านาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอ่ืนไปยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน        

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งการขุดดิน /     

ถมดิน 
 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมส าเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ   

วิศวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด 
 

เลขท่ี ……………..……………………………………. 

วันท่ี ……………………………...…………………….. 

ลงช่ือ ………………………...………. ผู้รับหนังสือ 

    (…………………………..………………) 

ต ำแหน่ง ………………...……………………………. 
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หมายเหตุ 

1. ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ 

2. ใส่เครื่องหมำย / ในช่อง  

 หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน      
1 ชุด ส าเนาแสดงเอกสิทธิ์ในที่ดิน จ านวน ………… ฉบับ 

 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี …………………………………………………………………………………….. 
จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
 
                                             (ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………ผู้แจ้ง 
                                                             (………………………………………….………………) 
                                                               ประทับตราในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล 
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ค าเตือน   ผู้ขุดดิน/ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
2. ตามมาตรา 19 มาตรา 21 และมาตรา 25 
3. ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่ 
4. การฝ่าฝืน (1) – (3) อาจมีโทษปรับ โทษจ า หรือทั้งจ าทั้งปรับแล้วแต่กรณี 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน  

ตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
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ใบรับแจ้งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

เลขที…่…………/ …………… 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก…………………………………………………………………………………. 
เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอ านาจ ว่ามีความประสงค์จะท าการขุดดิน/ถมดิน/ลึก/สูง ……..…… เมตร พ้ืนที่ปากบ่อ/
ดินถม ………..........… ตารางเมตร ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.4/ส.ค.1 เลขท่ี …………….....………...................…… 
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน ……………………………………......................................…………………… 
ที่ถนน …………………………………………….หมู่ที่ ….............……… ต าบล/แขวง …..........…............…………………
อ าเภอ/เขต ………………........................………… จังหวัด ……………..……..........…………..................................……
ซึ่งอยู่ในเขต …………………………………………………………โดย ……………………………………………………………………….
เป็นเจ้าของที่ดิน ก าหนดแล้วเสร็จ ……… วัน มี ……………………………………………………….......…………………………  
เป็นผู้ออกแบบและค านวณ และ …………………………………………………………………………….………………..……………
เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 

  1.  ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข             

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในก าหนด จะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นท่ีจะต้องปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………....……………………………………………..…………………………………………….....…………………………………………  

  2.  ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดิน/ถมดิน ได้ตั้งแต่วันที่…...............................................……… 

เดือน ……………………….........………พ.ศ. ………………………… จนถึงวันที่ ……...…… เดือน ………………………………      
พ.ศ. ………………...............................………… และได้รับค่าธรรมเนียม ………….....................…………………… บาท 
ค่าใช้จ่าย ………...............……………………… บาท รวมทั้งสิ้น ……………......................................................… บาท 
(……………………………………………………………………………………...) 

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

(ลงลายมือชื่อ) ...………………………………………………………… 

        (…………………………………………………………) 
ต าแหน่ง ………………………………………………………… 

 

 

 

ด.2 

หมายเหตุ 

1. ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ 

2. ใส่เครื่องหมำย / ในช่อง  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
(ในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน) 
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หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของท่ีดิน 
(ในกรณีเจา้ของที่ดินให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน)  

  ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………..
อยู่บ้านเลขท่ี ………… ตรอก/ซอย ………… ถนน ………………………… หมู่ที่ ………… ต าบล/แขวง ……………………
อ าเภอ/เขต ……………………………………………………… จังหวัด …………………………………………………………………..
รหัสไปรษณีย์ ………………………… โทรศัพท์ ………………………………………………………… 
เป็นเจ้าของที่ดินโฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่ ………………………………………………………………………………..
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืน …………………..……………………………………………………………………… 
ที่ถนน ………………………………………………..............................................................……….หมู่ที ่………................… 
ต าบล/แขวง…………………….………………….………… อ าเภอ/เขต …….....……… จังหวัด …………………………………… 
ยินยอมให้ ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง ……................…… เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ถมดิน …...............……… ตารางเมตร                       
ที่ถนน ……........…….......………….หมู่ที่ …….........…… ต าบล/แขวง …………………....................………………………… 
อ าเภอ/เขต ………………………………………………………… จังหวัด ……………………………………………………………….. 
ซึ่งอยู่ในเขต …………………..…………………………................……………เพ่ือใช้ประกอบการแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงท าหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน 

    (ลงชื่อ)…………………………………………………………เจ้าของที่ดิน 
              (………………………………………………………) 

    (ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้แจ้ง 
              (………………………………………………………) 

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

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

 

 

ด.3 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
หนังสือมอบอ านาจ 

(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน  

ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
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หนังสือมอบอ านาจ 

(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้บุคคลอ่ืนยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

 ข้าพเจ้า …………………………………………………………………………………………………………………………………
อยู่บ้านเลขท่ี ………… ตรอก/ซอย ………… ถนน ………………………… หมู่ที่ ………… ต าบล/แขวง ……………………
อ าเภอ/เขต ……………………………………………………… จังหวัด …………………………………………………………………..
รหัสไปรษณีย์ ………………………… โทรศัพท์ ………………………………………………………… 
ขอมอบอ านาจให้ ………………………………………………………………………………………………………………………….........
อยู่บ้านเลขท่ี ………… ตรอก/ซอย ………… ถนน ………………………… หมู่ที่ ………… ต าบล/แขวง ……………………
อ าเภอ/เขต ……………………………………………………… จังหวัด …………………………………………………..………………..
รหัสไปรษณีย์ ………………………… โทรศัพท์ ………………………………………………………… เป็นผู้น าส่งใบแจ้งการ
ขุดดิน/ถมดิน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการ      
ขุ ด ดิ น /ถ ม ดิ น ต่ อ เ จ้ า พนั ก ง า นท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ให้ ถื อ ว่ า ก า ร ก ร ะท า ใ ด  ๆ  ต า ม ข้ อ ค ว า ม ข้ า ง ต้ น
ของ……………………………………..………………………………………………………เสมือนหนึ่งเป็นการกระท าของข้าพเจ้า 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้มอบอ านาจ 

                         (………………………………………………………) 

     (ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้รับมอบอ านาจ 

                        (………………………………………………………) 

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

                        (………………………………………………………) 

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

                        (………………………………………………………) 

 

 

ติดอากร 
แสตมป์ 
5 บาท 

ด.4 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม 

16 



1 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 ข้าพเจ้า ……………………………………………………………………………………………………………………................
อยู่บ้านเลขท่ี ………… ตรอก/ซอย ………… ถนน ………………………… หมู่ที่ ………… ต าบล/แขวง ……………………
อ าเภอ/เขต ……………………………………………………… จังหวัด …………………………………………………………………..
รหัสไปรษณีย์ ………………………… โทรศัพท์ ………………………………………………………… 
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท …....................................…………........…………… 
เลขทะเบียน …………………………ตั้งแต่วันที่ ………… เดือน …………………………………. พ.ศ. ………………………… 
ถึง วันที่ ………… เดือน ………………………… พ.ศ. ………………………… เป็นผู้ออกแบบและค านวณ/ผู้ควบคุมงาน 
การขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง ……….…..………....……… เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ถมดิน ………..............………………… เมตร              
ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่ …………………….……………………………………… หรือเอกสารสิทธิ์        
ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนที่ถนน …………………….…………..........................…… หมู่ที่ ……………………….…..…… 
ต าบล/แขวง …………..…………………………………….………อ าเภอ/เขต ………………………………………………………… 
จังหวัด ………………………………………………………………….ซึ่งอยู่ในเขต …………………………………………………………
ให้กับ…………………………………………………………………………………………………… 

    (ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้ควบคุมงาน 

              (………………………………………………………) 

    (ลงชื่อ)…………………………………………………………ผู้แจ้ง 

              (………………………………………………………) 

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

              (………………………………………………………) 

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

              (………………………………………………………) 
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