ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

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

เขียนที…
่ .................................................
วันที.่ ...........เดือน.........................................พ.ศ....................
ขาพเจา.............................................................................................เปนบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................หมูท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพท..........................................
มีความประสงคจะทําการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง..........เมตร พื้นทีป่ ากบอ/ดินถม..............ตารางเมตร
ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขที.่ ................หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ ทีม่ ีชื่อเรียกอยางอื่น..................................
ที่ถนน....................หมูท.ี่ ..........ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต....................จังหวัด.............................
ซึ่งอยูในเขต.....................(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)....................โดย.......................................เปนจาของที่ดนิ
กําหนดเวลาแลวเสร็จ..................วัน มี..........................................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ
และ...................... .................................................เปนผูควบคุมงาน พรอมนี้
ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎกระทรวงหรือ ขอบัญญัติทองถิน่ ที่
ออกตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน จํานวน 3 ชุด ชุดละ...........แผน
 สําเนารายการคํานวณวิธีการปองกันการพังทลายของดิน จํานวน 1 ชุด ชุดละ...........แผน
 สําเนาทะเบียนบานของผูแจงในกรณีที่ผแู จงเปนบุคคลธรรมดา จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินในกรณีที่ผูแจงไมไดเปนเจาของที่ดิน จํานวน 1 ฉบับ
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลในกรณีทผี่ ูแจงเปนนิตบิ ุคคล จํานวน 1 ฉบับ
 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่ผูแจงการขุดดิน/ถมดินใหบุคคลอื่นไปยื่นใบแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจา
พนักงานทองถิ่น
 หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของทีด่ ินในกรณีเจาของที่ดินใหบคุ คลอื่นเปนผูแ จงการขุดดิน/ถมดิน
 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพรอมสําเนาใบอนุญาตจากผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จํานวน 1 ชุด
 หนังสือรับรองของผูควบคุมงานพรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 1 ชุด
สําเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดนิ ที่ จํานวน...............ฉบับ
 เอกสารอื่นๆ(ถามี)........................................................................................................
จึงขอแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน
หมายเหตุ
(ลงลายมือชื่อ)...................................................ผูแจง
(1) ขอความใดไมใชใหขีดฆา
(....................................................)
(2) ใสเครื่องหมาย / ในชอง  ที่ตองการ
ประทับตราในกรณีทผี่ ูแจงเปนนิตบิ ุคคล

ด.2
(ตราราชการสวนทองถิ่น)
ใบรับแจงการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
เลขที่.........../.................
เจาพนักงานทองถิน่ ไดรับแจงจาก.........................................................................................
เจาของที่ดิน/ผูรับมอบอํานาจ วามีความประสงคจะทําการขุดดิน/ถมดิน /ลึก/สูง.................เมตร พืน้ ที่ปากบอ/ดินถม
.........................ตารางเมตร ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที.่ ...............................................หรือเอกสารสิทธิ์
ในที่ดนิ ที่มีชื่อเรียกอยางอื่น.................................................ที่ถนน..........................................................................
หมูท.ี่ .......ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................................
ซึ่งอยูในเขต.....................(ซื่อองคการปกครองสวนทองถิ่น)..................โดย..............................................................
เปนเจาของทีด่ ิน กําหนดแลวเสร็จ................วัน มี..................................................................................................
เปนผูออกแบบและคํานวณ และ.............................................................................................................................
เปนผูควบคุมงาน พรอมเอกสารหลักฐานตางๆแลว
เจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบปรากฏวา
1.  ไมถกู ตอง ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจา
พนักงานทองถิ่น หากไมสามารถแกไขภายในกําหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิน่ ที่จะตองปฏิบัติ
ตามมาตรา 17 วรรคหนึง่ โดยมีรายการแกไข ดังนี้
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2.  ถูกตอง ใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดิน/ถม ไดตั้งแตวันที่...........เดือน........................................
พ.ศ.................จนถึงวันที.่ ......เดือน........................พ.ศ.................และไดรับคาธรรมเนียม..................................บาท
คาใชจาย..............บาท รวมทัง้ สิน้ .....................................บาท (.......................................................................)
ออกให ณ วันที.่ ........เดือน....................................พ.ศ........................
(ลงลายมือชื่อ).....................................................
(.........................................................)
ตําแหนง........................................................
หมายเหตุ
1.ขอความใดไมใชใหขีดฆา
2.ใสเครื่องหมาย / ในชอง 
(พลิก)

คําเตือน ผูข ุดดิน/ถมดิน หรือเจาของที่ดินมีหนาที่ทจี่ ะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
(2) ตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 25
(3) ตามคําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิน่ /พนักงานเจาหนาที่
(4) การฝาฝน (1) –(3) อาจมีโทษปรับ โทษจํา หรือทั้งจําทัง้ ปรับแลวแตกรณี

.

ด.3

หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดิน
(ในกรณีเจาของที่ดินใหบุคคลอื่นเปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน)
ขาพเจา...............................................................................................................................
อยูบานเลขที่...................................ตรอก/ซอย................................................ถนน..................................................
หมูท.ี่ ............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท......................................
เปนเจาของทีด่ ินโฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่.....................................................................................................
หรือเอกสารสิทธิท์ ี่มีชื่อเรียกอยางอืน่ ...........................................ที่ถนน................................หมูท ี่..............................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...............................................
ยินยอมให...............................................................................................................................................................
เปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...............เมตร พืน้ ทีป่ ากบอ/ถมดิน.................ตารางเมตร ทีถ่ นน............................
หมูท.ี่ .............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.........................................
ซึ่งอยูในเขต........................(ซื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).............................เพื่อใชประกอบการแจงการขุดดิน/ถม
ดิน ตอเจาพนักงานทองถิน่ จึงทําหนังสือฉบับนี้ไวเปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)..................................................เจาของที่ดิน
(.....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................ผูแจง
(.....................................................)
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.....................................................)

ด.4
ติดอากร
แสตมป
5 บาท

หนังสือมอบอํานาจ
(ใชในกรณีผแู จงการขุดดิน/ถมดิน ใหบุคคลอื่นยื่นใบแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่น)

ขาพเจา..........................................................................................................................................
อยูบานเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน....................................
หมูท.ี่ ................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท...................................
ขอมอบอํานาจใหนาย.............................................................................................................................................
อยูบานเลขที่..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................
หมูท.ี่ .........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท ...................เปนผูนําสงใบแจงการขุดดิน/ถมดิน หรือติดตอกับเจาหนาทีข่ อง
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถิน่ โดยใหถือวาการกระทํา
ใดๆตามขอความขางตนของนาย..............................................................................................................................
เสมือนหนึง่ เปนการกระทําของขาพเจา

(ลงชื่อ)..............................................ผูมอบอํานาจ
(............................................)
(ลงชื่อ)...............................................ผูรับมอบอํานาจ
(.............................................)
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(............................................)
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(............................................)

ด.5
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ขาพเจา..........................................................................................................................................
อยูบานเลขที่.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................
หมูท.ี่ ...................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท...............................
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท...................................เลขทะเบียน.........................
ตั้งแตวันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง วันที.่ ........เดือน.....................พ.ศ....................................
เปนผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน การขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...........................................................เมตร พืน้ ที่
ปากบอ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่.........................................................
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มชี ื่อเรียกอยางอื่น...............................................................................................................
ที่ถนน..............................หมูท.ี่ ...............ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต..............................
จังหวัด..........................ซึง่ อยูในเขต.........................(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).................................................
ใหกับ.....................................................................(ชื่อผูแจง)..................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................ผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูแจง
(.....................................................)

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

