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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง
เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินในการขุดดินและถมดินและค่าธรรมเนียม
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง ว่าด้วยกําหนดมาตรการ
ป้องกันการพังทลายของดินในการขุดดินและถมดินและค่าธรรมเนียม ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบางนางและนายอําเภอพานทอง จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง เรื่อง กําหนด
มาตรการป้องกันการพังทลายของดินในการขุดและถมดินและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง นับแต่วันที่ได้ติดประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลบางนางแล้วไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทําแก่พื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดินหรือทําให้พื้นดินเป็นบ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน
ที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดิน
ที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน
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“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป/แผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียด
ในการขุดดินและถมดิน
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน
ความลึกของบ่อดินที่จะขุด ความลาดเอียงของบ่อดิน ระยะห่างของบ่อดินถึงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานตําบลบางนางแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
ข้อบังคับนี้
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป/แผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียด
ในการขุดดินและถมดิน
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน
ความลึกของบ่อดินที่ขุด ความลาดเอียงของบ่อดิน ระยะห่างของบ่อดินถึงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
วิธีการป้ องกั นการพั งทลายของดิ น หรื อสิ่งปลูกสร้ างและวิ ธีการในการขุด ดิน ตลอดจนสภาพพื้น ที่
และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับขุดดิน
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแบบแปลน และให้ ค วามลาดเอี ย งของเนิ น ดิ น ระยะห่ า งจากเนิ น ดิ น ถึ ง ที่ ดิ น
หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการถมดิน
ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะถม พร้อ มทั้งวิธีปฏิบัติ
หรือวิธีการสําหรับถมดินเดิมเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคํานวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียง
ที่ปลอดภัยในการขุดดินและถมดิน
ข้อ ๔ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือพื้นที่ปากบ่อเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร
จะต้องจัดทําแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ํากว่าประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร เว้นแต่การขุดบ่อน้ําใช้ในครัวเรือนที่มีเส้นผ่าศูนย์การไม่เกิน ๔ ตารางเมตร
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ข้อ ๕ ในการขุ ด ดิ น ที่ มี ค วามลึ ก จากระดั บ พื้ น ดิ น เกิ น สามเมตร ระยะห่ า งจากขอบบน
ของลาดบ่อดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง ให้มีระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าสิบเมตรเว้นแต่การขุดน้ําเพื่อการเกษตร ให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และลึกไม่เกิน
๑๐ เมตร
ข้อ ๖ ในระว่ า งการขุ ด ดิ น ต้ อ งระบายน้ํ า บนพื้ น ที่ ดิ น บริ เ วณขอบบ่ อ ดิ น ไม่ ใ ห้ น้ํ า ท่ ว มขั ง
และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใด
ข้อ ๗ การขุดดินบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ หรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตก
หรือรายกั้นขอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือไฟสัญญาณเตือนอันตราย
จํานวนพอสมควร ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย
ข้อ ๘ ผู้ขุดดินต้องติดป้ายเตือนอันตรายขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า
๑ เมตร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบ่อดิน ในตําแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลา
หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดตามความเหมาะสม
ข้อ ๙ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินเต็มพื้นที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดต้องปรับพื้นที่ให้ได้ระดับเดียวกัน
ทั้งบริเวณ
ข้อ ๑๐ การถมดิ น ที่ มี พื้ น ที่ เ กิ น ๒,๐๐๐ ตารางเมตร และมี ค วามสู ง ของเนิ น ดิ น ตั้ ง แต่
๒ เมตรขึ้นไป ต้องจัดทําแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ํากว่าประเภทสามัญวิศวกร ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ข้อ ๑๑ ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของลาดเนินดินถึงเขตที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะให้มีระยะไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของความสูงของดินเดิม
ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้ถมดินจะทําการถมดินใกล้ที่ดินของบุคคลอื่นน้อยกว่าระยะตามข้อ ๑๑
ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้วย
การถมดินตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องทํากําแพงกันดินเพื่อป้องกันการพังทลายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารและตามที่เจ้าหน้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด และการถมดินต้องมีความสูง
จากพื้นที่ดินหรือทางสัญจรไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร
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ข้อ ๑๓ การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ ผู้ถมดินจะต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตราย
ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ติดตั้งไว้ในตําแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย
ตลอดเวลาหรื อ ตามที่ เ จ้า พนัก งานท้อ งถิ่น ประกาศกํา หนด และการถมดิ นต้ อ งมี ความสู ง จากพื้น ดิ น
หรือทางสัญจรไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร
ข้อ ๑๔ การถมดินที่มีพื้นที่เนินดินเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร พื้นที่เป็นดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกําหนด จะต้องจัดให้มีการระบายน้ําให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดิน
ที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่นโดยระบายลงสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แม่น้ํา ทะเล แหล่งน้ําสาธารณะ
หรือจัดให้มีแหล่งรับน้ําที่เพียงพอต่อปริมาณน้ําที่จะต้องระบายออกจากเนินดินอย่างพอเพียง
ข้อ ๑๕ การขุดดินและถมดิน ให้กระทําได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก
ถ้ากระทําในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงอาทิตย์ขึ้น และต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๖ ในการขุดดินและถมดิน ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุด
และต้ อ งติ ด ตั้ ง ป้ า ยขนาดกว้ า งไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๐๒ เซนติ เ มตร ยาวไม่ น้ อ ยกว่ า ๒๒๐ เซนติ เ มตร
ในบริเวณที่ทําการขุดดินและถมดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทําการขุดดิน โดยแสดงข้อความ
ดังต่อไปนี้
โครงการขุดดิน/ถมดิน เพื่อ..........................................................................................................................
พื้นที่...................................ไร่...............................................งาน...........................................ตารางวา
ใบรับแจ้งเลขที่...........................ลงวันที่...............................หมดอายุวันที่...........................................
ชื่อผู้ควบคุมงาน....................................................เลขทะเบียน ก.ว.....................................................
ชื่อผู้ดําเนินการขุดดิน/ถม.............................................................................................................................
บ้านเลขที่.........................................ตรอก/ ซอย.....................................ถนน...........................................
หมู่ที่.......................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/...........................................
จังหวัด...........................................ไปรษณีย์.....................................โทรศัพท์.........................................
ข้อ ๑๗ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือ
ขออนุญาต หรือควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หน้า ๒๐๖
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ข้อ ๑๘ ผู้ควบคุม
(๑) การถมดินที่พื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร จะต้องมีผู้ควบคุม
(๒) การถมดินตามข้อ ๑๘ (๑) ที่มีความสูงของเนินดินเกิน ๒ เมตร จากพื้นดิน
และขุ ด ดิ น ที่ มี ค วามลึ ก เกิ น ๓ เมตร จากพื้ น เดิ ม หรื อ มี พื้ น ที่ ป ากบ่ อ เกิ น ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร
จะต้องมีผู้ควบคุมงานที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาโยธา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกอบวิชาชีพวิศวกร
ข้อ ๑๙ ห้ า มกองดิ น และจอดเครื่ อ งจั ก รหนั ก ทิ้ ง ไว้ บ นขอบบ่ อ ดิ น หรื อ เนิ น ดิ น ยกเว้ น
ขณะทํางานตําแหน่งขอบนอกของล้อเครื่องจักร ต้องอยู่ห่างจากขอบบ่อดิน ไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ เมตร
ข้อ ๒๐ ให้ใช้แบบพิมพ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ ดังต่อไปนี้
(๑) ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้ใช้แบบ ด.๑
(๒) ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้ใช้แบบ ด.๒
(๓) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (ใช้กรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่น
เป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน) ให้ใช้แบบ ด.๓
(๔) หนังสือมอบอํานาจ (ใช้กรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน) ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้ง
การขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ใช้แบบ ด.๔
(๕) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ให้ใช้แบบ ด.๕
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่ใบรับแจ้งการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญให้ผู้รับใบรับแจ้ง
ยื่นคําขอใบรับแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบ ด.๑ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบ
ถึงการสูญหายถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญแล้วแต่กรณีพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารแจ้งความต่อสถานีตํารวจ กรณีการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
(๒) ใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน กรณีชํารุดในสาระสําคัญ
ข้อ ๒๒ การออกใบแทนใบรั บ แจ้ ง ให้ พ นั ก งานท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร
และเงื่อนไข ดังนี้
(๑) การออกใบแทนใบรับแจ้งให้ใช้ แบบ ด.๒ โดยประทับตราสีแดง คําว่า “ใบแทน”
กํากับไว้ด้วย และให้มีวันเดือนปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ได้รับมอบหมาย
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) ให้ ใ ช้ ใ บแทนใบรั บ แจ้ ง การขุ ด ดิ น /ถมดิ น ได้ เ ท่ า กั บ เวลาที่ เ หลื อ ของอายุ
ใบอนุญาตเดิมนั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๗ ง

หน้า ๒๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ข้อ ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท และมีความผิดตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๔ ให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มการออกใบรั บ แจ้ ง และค่ า ใช้ จ่ า ย
ซึ่งกําหนดไว้ตามอัตราท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง
ข้อ ๒๕ ให้ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบางนาง เป็ น ผู้ รั ก ษาการตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖
สุรีรัตน์ เหลี่ยมเลิศ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลบางนาง
เรื่อง กําหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินในการขุดและถมดินและค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๖
.......................................
ลําดับที่
ประเภท
อัตราค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม
๑
๕๐๐
บาท
ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน พื้นที่ตั้งแต่ ๑ ไร่ ถึง ๕ ไร่ ฉบับละ
ฉบับละ ๒,๐๐๐
ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน พื้นที่ตั้งแต่ ๕ ไร่ขึ้นไป
บาท
ค่าใช้จ่าย
๒
ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน
ให้จ่ายเท่าที่จําเป็นและใช้จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน
ให้จ่ายเท่าทีจ่ ําเป็นตามระเบียบของ
ทางราชการแก่ผู้ไปทํางานเท่าอัตรา
ของทางราชการ

ใบแจงการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขที่…...................................................
วันที่........................................................
ลงชื่ อ.....................................ผูร้ ับหนังสื อ
(......................................)
ตําแหน่ง................................................

เขียนที่...................................................
วันที่....................เดือน............................................พ.ศ.................
ขาพเจา..................................................................................................เปนบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
อยูบานเลขที่.........................ตรอก/ซอย....................ถนน..................................................หมูที่......................................
ตําบล/แขวง............………….……......อําเภอ/เขต................................จังหวัด........................................................……
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท...............................................
มี ค วามประสงค จ ะทํ า การขุ ด ดิ น /ถมดิ น ลึ ก /สู ง ….……..เมตร พื้ น ที่ ป ากบ อ /ดิ น ถม......................ตารางเมตร
ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที่.................หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอยางอื่น……...................................
ที่ถนน....................หมูที่..................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต.................…....จังหวัด..................................
ซึ่งอยูในเขต......................องคการบริหารสวนตําบลบางนาง.....................โดย...........................................เปนจาของที่ดิน
กําหนดเวลาแลวเสร็จ...................วัน มี ...................................................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ
และ ..................................................................เปนผูควบคุมงาน พรอมนี้
ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎกระทรวงหรือ ขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน จํานวน ๓ ชุด ชุดละ...........แผน
 สําเนารายการคํานวณวิธีการปองกันการพังทลายของดิน จํานวน ๑ ชุด ชุดละ...........แผน
 สําเนาทะเบียนบานของผูแจงในกรณีที่ผูแจงเปนบุคคลธรรมดา จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินในกรณีที่ผูแจงไมไดเปนเจาของที่ดิน จํานวน ๑ ฉบับ
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผูแจงเปนนิติบุคคล จํานวน ๑ ฉบับ
 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่ผูแจงการขุดดิน/ถมดินใหบุคคลอื่นไปยื่นใบแจงการขุดดิน/ถมดินตอ
เจาพนักงานทองถิ่น
 หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินในกรณีเจาของที่ดินใหบุคคลอื่นเปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน
 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพรอมสําเนาใบอนุญาตจากผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จํานวน ๑ ชุด
 หนังสือรับรองของผูควบคุมงานพรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน ๑ ชุด
สําเนาแสดงเอกสารสิทธิในที่ดินที่ จํานวน...............ฉบับ
 เอกสารอื่น ๆ (ถามี).....................................................................................................…………………………….…….
จึงขอแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อขอรับใบรับแจงการขุดดิน/ถมดิน

หมายเหตุ

(ลงลายมือชื่อ)...................................................ผูแจง
(...................................................)
(๑) ขอความใดไมใชใหขีดฆา
(๒) ใสเครื่องหมาย/ในชอง  ที่ตองการ ประทับตราในกรณีที่ผูแจงเปนนิติบุคคล

ด.๒

ใบรับแจงการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
เลขที่............/............
เจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงจาก................................................................................................................................
เจาของที่ดิน/ผูรับมอบอํานาจ วามีความประสงคจะทําการขุดดิน/ถมดิน/ลึก/สูง......................เมตร พื้นที่ปากบอ/ดินถม
....................ตารางเมตร ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที่………………………..………………………….. หรือเอกสารสิทธิ์
ในที่ ดิน ที่ มี ชื่ อ เรี ย กอย า งอื่ น .....…………………………….ที่ ถนน………………………หมูที่ ...............ตํา บล/แขวง............................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด…………...........................
ซึ่ง อยู ใ นเขต..............องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางนาง................... โดย.............................................………………..
เปนเจาของที่ดิน กําหนดแลวเสร็จ.................วัน มี.................................................................................................................
เปนผูออกแบบและคํานวณ และ.......................................................................................................................................
เปนผูควบคุมงาน พรอมเอกสารหลักฐานตาง ๆ แลว
เจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบปรากฏวา
๑.  ไมถูกตอง ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถิ่น
หากไม ส ามารถแก ไ ขภายในกํ า หนดจะเสี ย สิ ท ธิ์ ก ารนั บ ระยะเวลาที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแกไข ดังนี้
....................................................................................................................................................................................
……………....................................................................................................................................................................................
๒.  ถูกตอง ใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดิน/ถม ไดตั้งแตวันที่...................เดือน……………..............พ.ศ…….....
จนถึงวันที่...........เดือน.............................พ.ศ......................และไดรับคาธรรมเนียม........................................................บาท
คาใชจาย................บาท รวมทั้งสิ้น..................................บาท (.......................................................................................)
ออกให ณ วันที่............เดือน.............................พ.ศ................
(ลงลายมือชื่อ).....................................................
(…………………..…….………………..)
ตําแหนง...........................................................
หมายเหตุ

๑. ขอความใดไมใชใหขีดฆา
๒. ใสเครื่องหมาย/ในชอง 

คําเตือน ผูขุดดิน/ถมดิน หรือเจาของที่ดินมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
(๒) ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕
(๓) ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น/พนักงานเจาหนาที่
(๔) การฝาฝน (๑) - (๓) อาจมีโทษปรับ โทษจํา หรือทั้งจําทั้งปรับแลวแตกรณี

หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดิน
(ในกรณีเจาของที่ดินใหบุคคลอื่นเปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน)

ด.๓

ขาพเจา.........................................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่...................................ตรอก/ซอย..........................................................ถนน....................................................
หมูที่.............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท......................................
เปนเจาของที่ดินโฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที่...............................................................................................................
หรือเอกสารสิทธิ์ที่มีชื่อเรียกอยางอื่น...........................................................ที่ถนน................................หมูที่.............................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด..................................................
ยินยอมให....................................................................................................................................................................................
เปนผูแจงการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...............เมตร พื้นที่ปากบอ/ถมดิน...............................ตารางเมตร ที่ถนน.......................
หมูที่..............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................
ซึ่งอยูในเขต.........................องคกรปกครองสวนทองถิ่น..........................................เพื่อใชประกอบการแจงการขุดดิน/ถมดิน
ตอเจาพนักงานทองถิ่น จึงทําหนังสือฉบับนี้ไวเปนหลักฐาน

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

ด.๔
ติดอากร
แสตมป์
๕ บาท

หนังสือมอบอํานาจ
(ใชในกรณีผูแจงการขุดดิน/ถมดิน ใหบุคคลอื่นยื่นใบแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่น)

ขาพเจา...........................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน....................................................
หมูที่.................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด …...........................................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท...................................
ขอมอบอํานาจใหนาย................................................................................................................................................................
อยูบานเลขที่..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................................
หมูที่..........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.........................................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท...................เปนผูนําสงใบแจงการขุดดิน/ถมดิน หรือติดตอกับเจาหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวของกับการแจงการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยใหถือวาการกระทําใด ๆ
ตามขอความขางตนของนาย...............................................................................................................................
เสมือนหนึ่งเปนการกระทําของขาพเจา
(ลงชื่อ)........................................ผูมอบอํานาจ
(............................................)
(ลงชื่อ)...............................................ผูรับมอบอํานาจ
(.............................................)
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(............................................)
(ลงชื่อ)................................................พยาน
(............................................)

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ด.๕

ขาพเจา...............................................................................................................................................
อยูบานเลขที่.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน..........................................
หมูที่....................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย..................................โทรศัพท...............................
ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท...................................เลขทะเบียน.........................
ตั้งแตวันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง วันที่............เดือน........................พ.ศ...................................
เปนผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน การขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...........................................................เมตร พื้นที่
ปากบอ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที่.........................................................
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอยางอื่น.................................................................................................................
ที่ถนน..............................หมูที่................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด..........................ซึ่งอยูในเขต.........................(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).................................................
ใหกับ.....................................................................(ชื่อผูแจง).........................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................ผูออกแบบและคํานวณ/ผูควบคุมงาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผูแจง
(.....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(.....................................................)

