
 
 

แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขที่รับ…................... 
วันที.่ 
ลงชื่อผู้รับค าขอ 
  () 

 
เขียนที่. 

 
วันที่เดือนพ.ศ.. 

 
ข้าพเจ้าเจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
  เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขที่ตรอก/ซอยถนน. 
หมู่ที่ต าบล/แขวงอ าเภอ/เขตจังหวัด. 
 
  เป็นนิติบุคคลประเภทจดทะเบียนเมื่อ. 
เลขทะเบียนมีส านักงานตั้งอยู่เลขที.่ 
ตรอก/ซอยถนนหมู่ที่. 
ต าบล/แขวงอ าเภอ/เขต.จังหวัด. 
โดยผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 
อยู่บ้านเลขที่ตรอก/ซอยถนน. 
หมู่ที่ต าบล/แขวงอ าเภอ/เขตจังหวัด. 
มีความประสงค์จะท าการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ  1  ท าการขุดดิน/ถมดิน  ณตรอก/ซอยถนน 
หมู่ที่......................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต..............................จังหวดั.................................  
ในโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  เลขที่/อื่น ๆ ..............................................................................................                                     
.เป็นที่ดินของ ..............................................................................................................................................................  
ข้อ  2  ท าการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิมเมตร 
พื้นที่............................................ตารางเมตร  เพื่อใช้เป็น.............................................โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้ 
          ทิศเหนือ..............................................................  ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน......................................เมตร  
          ทิศใต.้.................................................................  ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.......................................เมตร 
ทิศตะวันออก. ห่างจากบ่อดิน/เนินดินเมตร 
ทิศตะวันตก. ห่างจากบ่อดิน/เนินดินเมตร 
 
ข้อ 3  โดยมี .................................................................เลขทะเบียน........................................ผู้ควบคุมงาน 
ข้อ 4  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน.....................วัน  โดยจะเร่ิมขุดดิน/ถมดินวันที่............................................  
เดือน...................................พ.ศ............................และจะแล้วเสร็จวันที่.................เดือน.................พ.ศ...................... 

 
 



 
หมายเหตุ 
(1)  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า(2)  ใส่เครื่องหมาย    ในช่อง    ที่ต้องการ 
 

 
 
 

ข้อ  5  พร้อมหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
  แผนผังบริเวณที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  พร้อมทั้ง
วิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จ านวนชุด  ชุดละแผ่น 
  รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.2543 
  ภาระผูกพันต่างๆ  ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว   
จ านวนฉบับ 
  ส าเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งส านักงาน และผู้มีอ านาจ   ลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
จ านวนฉบับ  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้าน       
ของตัวแทนผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (กรณีมีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน) 
  รายการค านวณ  1  ชุด  จ านวนแผ่น 
  หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดิน  จ านวนฉบับ  พร้อมทั้งส าเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวนฉบับ   (กรณีที่งานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  ส าเนาโฉนดที่ดิน  เลขที่/ น.ส.3  เลขที่/ ส.ค.1 เลขที่  ที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง  ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว  จ านวนฉบับ 
  หนังสือส าเนายินยอมของเจ้าของที่ดิน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน  ที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจ
รับรอง  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล  เจ้าของที่ดิน  ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวนฉบับ  (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น) 
  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จ านวนฉบับ 
  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง  
จ านวนฉบับ   (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  เอกสารและรายละเอียด  อื่น ๆ  
ข้อ  6  ข้าพเจ้าขอช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
 
 
(ลงชื่อ)ผู้แจ้ง 
() 



หนังสือยินยอมให้ด าเนินการขุดดิน/ถมดิน 
 

เขียนที.่.................................................................. 
วันที่......................เดือน................................พ.ศ................. 

ข้าพเจ้า........................................................ตั้งบ้านเรือนที่อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ที.่............. 
ตรอก/ซอย...............................ต าบล.................................อ าเภอ...............................จังหวัด............................. 
ยินยอมให้...........................................เข้าด าเนินการขุดดิน/ถมดินในที่ดิน..............................เลขที.่................... 
ดังกล่าวได้โดยินยอมให้ท าการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อท่ี......................................ตารางเมตร  มีขนาดที่ดิน  ดังนี ้
 ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ทิศใต้  ยาว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร  จด....................................................  
 ข้าพเจ้ายินยอมให้.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกล่าวนี้ เพราะ
เป็น.............................................................และได้แนบ.....................................................................มาด้วยแล้ว 
(ถ้าผู้ให้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิ์อย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย) 
 พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตท่ีดิน ที่ยินยอมใ ห.้......................................... 
ขุดดิน/ถมดินไว้หลังหนังสือนี้แล้ว 
 
     (ลงชื่อ)..............................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน  
              (............................................................)  
 
     (ลงชื่อ)................................................................พยาน  
      (...........................................................)  
      
     (ลงชื่อ)..................................................................พยาน  
      (............................................................)  
 ข้าพเจ้ารับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามส าเนาเอกสาร
สิทธิที่ดินดังกล่าวข้างบนี้จริง 

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขออนุญาต 
 
(ลงชื่อ)................................................................พยาน 
 
(ลงชื่อ)................................................................พยาน 
 

ค าเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ห้ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือ 
  กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้*(ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ที่รับรองส าเนาแล้วประกอบด้วย ) 
 
 



บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.
2543 

ของโทร.. 

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ 

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

ใบแจ้งการจุดดินหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง   
ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที ่
หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในที่ดิน 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ท ารายการค านวณ/
ออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รายการประกอบแบบ  จ านวนชุด 
รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง  จ านวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอ านาจลงนาม   
หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน 
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
-  เท่าฉบับจริง 
-  กรณีขุดดิน/ถมดินในที่ดินผู้อื่น 
-  กรณีท่ีงานมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาต 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปิดอาการแสตมป์   30  บาท 

 

(ลงชื่อ)ผู้แจ้ง 

                      () 

 

(ลงชื่อ)ผู้ตรวจรับเอกสาร 

              () 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
เลขที.่............./....................... 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก.......................................................................................... ............. 
เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอ านาจ  ว่ามีความประสงค์จะท าการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง............................เมตร  พื้นที่ปากบ่อ/
ดินถม………………ตารางเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที.่.................................... หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน
ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....…………………………….ที่ถนน……………………………………………………..……………………….หมู่ที่
....................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต.............................จังหวัด.....................................ซึ่งอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล.........................  โดย..........................................................………………...เป็นเจ้าของที่ดิน  
ก าหนดแล้วเสร็จ..............วัน  ม.ี......................................................................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ  และ
.........................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน   
พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆแล้ว 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
                       1.    ไม่ถูกต้อง   ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน       นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น   หากไม่สามารถแก้ไขภายในก าหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง   โดยมีรายการแก้ไขดังนี…้…………………………………………… 
………………………................................................................................................................................................... 
……………..................................................................................................................................................................... 
                       2. ถูกต้อง  ให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นท าการขุดดิน/ถม ได้ตั้งแต่วันที.่..............เดือน......................
พ.ศ……………………....จนถึงวันที.่....................เดือน..................................พ.ศ…………………………………...และได้รับ
ค่าธรรมเนียม………….........................บาท ค่าใช้จ่าย............................บาท รวมทั้งสิ้น..........…………...............บาท  
(................................................................................) 
   

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

(ลงมือชื่อ)..................................................... 
                                                                                     (...................................................... ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม 
    1.ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
    2.ใส่เครื่องหมาย  /  ในช่อง   

(พลิก) 
ค าเตือน   ผู้ขุดดิน/ถมดิน   หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี ้
                (1)   ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 
                (2)   ตามมาตรา  19  มาตรา  20  มาตรา  21  และมาตรา  25 
                (3)   ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที ่
                (4)   การฝ่าฝืน  (1) –(3)  อาจมีโทษปรับ  โทษจ า  หรือทั้งจ าทั้งปรับแล้วแต่กรณ ี
 

 

ด.2 



 
 
 

หนังสือมอบอ านาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน   ให้บุคคลอ่ืนยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

 
 ข้าพเจ้า............................................................................................................................. ............. 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมู่ที่.................ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................... 
รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์................................... 
ขอมอบอ านาจให้นาย..................................................................................................................... ........................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมู่ที่..........ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ ...................เป็นผู้น าส่งใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน  หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการแจ้งการขุดดิน /ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยให้ถือว่า
การกระท าใดๆตามข้อความข้างต้นของนาย.............................................................................เสมือนหนึ่งเป็นการ
กระท าของข้าพเจ้า 
 
 
                                                         (ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบอ านาจ 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอ านาจ 
                                                                 (.............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                                                                 (............................................) 
 
                                                        (ลงชื่อ)................................................พยาน  
                                                                 (............................................) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ติดอากร 

แสตมป์5บาท 

ด.4 



ด.5 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
 
  ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขที.่....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมู่ที่....................ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................. 
รหัสไปรษณีย.์.................................โทรศัพท์............................... 
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... 
ตั้งแต่วันที.่............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วันที.่........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เป็นผู้ออกแบบและค านวณ/ผู้ควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง..........................................................เมตร  พื้นที่
ปากบ่อ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที.่............................................. 
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น............................................................................................................... 
ที่ถนน..............................หมู่ที่................ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต.............................. 
จังหวัด..........................ซึ่งอยู่ในเขต............................................................................................................................ 
ให้กับ............................................................................................................................................................................ 
 
 
                                                   (ลงชื่อ)...............................................ผู้ออกแบบและค านวณ/ผู้ควบคุมงาน 
(.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ)......................................................ผู้แจ้ง 
                                                            (.................................................) 
 
 
                                                  (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                           (...................................................) 
 
 
                                                   (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
                                                            (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 


