
 

 

 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ   ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1.กองช่าง     เปิดให้บริการวันท าการ  วันจันทร์ - วันเสาร ์
      เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
      ตั้งแต่เวลา 08.00 -  16.30 น. ไม่มีพักเที่ยง 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
๑.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
  ๑.๑ การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ทีพ่ระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับ ได้แก่ 
   ๑) เทศบาล 
   ๒) กรุงเทพมหานคร 
   ๓) เมืองพัทยา 
   ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   ๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
   ๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
   ๗) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับ
กรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
  ๑.๒ การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ได้แก่ 
  ประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓   
๒. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
            เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้ง
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
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ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
 

งานที่ให้บริการ การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 



ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

๑ 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้ง
การขุดดินตามที่
ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 

๑ วันท าการ 
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ 

 

๒ 
การพิจารณา
อนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบ
และพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 

๔ วันท าการ 

กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ  

๓ 
การลงนาม
อนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้ง 

๑ วันท าการ 
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ  

๔ 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 

๑ วันท าการ 
กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลพระยาบันลือ  

 
ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วันท าการ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 
หมายเหตุ 

๑ 

บัตรประจ าตัวประชาชน กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ 

๑ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

๒ 

หนังสือรับรองนิติบุคคล กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ 

๑ ๑ ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

 
 

      - 3 - 
๒) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 
หมายเหตุ 



ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 
หมายเหตุ 

๑ 

แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะ
ด าเนินการขุดดิน 

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ 

๑ 2 ชุด  

๒ 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและ
ที่ดินบริเวณข้างเคียง 

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ 

๑ 2 ชุด  

๓ 

แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน 

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ 

๑ 2 ชุด  

๔ 

รายการค านวณ (วิศวกร
ผู้ออกแบบและค านวณ การ
ขุดดินที่มีความลึกจากระดับ
พ้ืนดินเกิน ๓ เมตร หรือ
พ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้อง
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการขุดดินที่มี
ความลึกเกินสูง ๒๐ เมตร 
วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ 

๑ 1 ชุด  

๕ 

รายละเอียดการติดตั้ง
อุปกรณ์ส าหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน (กรณีการ
ขุดดินลึกเกิน ๒๐ เมตร) 

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ 

๑ 1 ชุด  

๖ 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการ
ขุดดินลึกเกิน ๓ เมตร หรือ
มีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือ
มีความลึกหรือมีพ้ืนที่ตามที่

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 



ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 
หมายเหตุ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดผู้ควบคุมงานต้อง
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

 
กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนต าบล
พระยาบันลือ 

๑ 1 

 

 

 

 

ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) : ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลพระยาบันลือ 
โทรศัพท์    035 - 200655    กองช่าง  โทรศัพท์    081 - 9415134     
หรือเว๊บไซต์  www.phayabunlue.go.th 
 

 

1. ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 (แบบ ขถด.1) 
2. ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543  (แบบ ด.2) 
3. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของท่ีดิน (แบบ ด.3) 
4. หนังสือมอบอ านาจ (แบบ ด.4) 
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (แบบ ด.๕) 
 
                                        
 

 

 

 

 

 

ใบแจ้งการขุดดนิ/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ-  
การขุดดินและถมดนิ  พ.ศ. 2543                                        

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

เลขที…่................................................... 

วนัที่........................................................ 

ลงช่ือ.....................................ผู้ รับหนงัสือ 

       (......................................) 

ต ำแหน่ง................................................ 

http://www.phayabunlue.go.th/


         เขียน
ที…่................................................. 
                                                                                วนัท่ี............เดือน.........................................พ.ศ. ................... 
                       ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................เป็นบคุคลธรรมดำ/นิติบคุคล 
อยูบ้่ำนเลขท่ี....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................หมูท่ี่................... 
ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต...........................................จงัหวดั........................................................
รหสัไปรษณีย์........................โทรศพัท์.......................................... 
                       มีควำมประสงค์จะท ำกำรขดุดิน/ถมดิน  ลกึ/สงู..........เมตร  พืน้ท่ีปำกบอ่/ดินถม..............ตำรำงเมตร 
ในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขท่ี.................หรือเอกสำรสทิธ์ิในท่ีดินท่ีมช่ืีอเรียกอยำ่งอื่น.................................. 
ที่ถนน....................หมูท่ี่...........ต ำบล/แขวง.............................อ ำเภอ/เขต....................จงัหวดั.............................ซึง่อยู่
ในเขต.....................(ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)....................โดย.......................................เป็นจ้ำของที่ดิน  
ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จ..................วนั มี..........................................................................เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ 
และ...................... .................................................เป็นผู้ควบคมุงำน พร้อมนี ้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

 

 แผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รำยกำรประกอบแบบแปลนท่ีถกูต้องตำมกฎกระทรวงหรือ  ข้อบญัญตัิท้องถ่ินท่ี 

         ออกตำมกฎหมำยวำ่ด้วยกำรขดุดินและถมดิน  จ ำนวน 3 ชดุ ชดุละ...........แผน่ 

 ส ำเนำรำยกำรค ำนวณวิธีกำรปอ้งกนักำรพงัทลำยของดิน จ ำนวน 1 ชดุ ชดุละ...........แผน่ 

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบคุคลธรรมดำ   จ ำนวน  1  ฉบบั                                

 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของทีด่ินในกรณีที่ผู้แจ้งไมไ่ด้เป็นเจ้ำของที่ดิน  จ ำนวน 1 ฉบบั  

  

 ส ำเนำหนงัสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนิติบคุคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบคุคล  จ ำนวน 1 ฉบบั  
                    

 หนงัสอืมอบอ ำนำจในกรณีที่ผู้แจ้งกำรขดุดิน/ถมดินให้บคุคลอื่นไปยื่นใบแจ้งกำรขดุดิน/ถมดินตอ่เจ้ำพนักงำน
ท้องถ่ิน     

 หนงัสอืแสดงควำมยินยอมของเจ้ำของที่ดินในกรณีเจ้ำของทีด่ินให้บคุคลอื่นเป็นผู้แจ้งกำรขดุดิน/ถมดิน 

 หนงัสอืรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคมุพร้อมส ำเนำใบอนญุำตจำกผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ  จ ำนวน 1 ชดุ 

 หนงัสอืรับรองของผู้ควบคมุงำนพร้อมส ำเนำใบอนญุำตผู้ประกอบวิชำชีพวศิวกรรมควบคมุ จ ำนวน 1 ชดุ 

     ส ำเนำแสดงเอกสำรสทิธิในท่ีดนิท่ี  จ ำนวน...............ฉบบั 
 เอกสำรอื่นๆ(ถ้ำมี)........................................................................................................                        

         จึงขอแจ้งตอ่เจ้ำพนกังำนท้องถ่ินเพื่อขอรับใบรับแจ้งกำรขดุดิน/ถมดิน 

หมายเหตุ                      (ลงลำยมือช่ือ)...................................................ผู้แจ้ง 
(1)   ข้อควำมใดไมใ่ช้ให้ขดีฆำ่                                                                 (....................................................) 
(2)  ใสเ่คร่ืองหมำย  / ในช่อง     ที่ต้องกำร                                         ประทบัตรำในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบคุคล    
 

ด.2 

 
 

 
ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดิน  พ.ศ.2543 

 



เลขที่.........../................. 

 
                                เจ้ำพนกังำนท้องถ่ินได้รับแจ้งจำก......................................................................................... 
เจ้ำของที่ดิน/ผู้ รับมอบอ ำนำจ  วำ่มีควำมประสงค์จะท ำกำรขดุดิน/ถมดิน /ลกึ/สงู.................เมตร  พืน้ท่ีปำกบอ่/ดินถม 

.........................ตำรำงเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่................................................หรือเอกสำรสทิธ์ิ 
ในท่ีดินที่มีช่ือเรียกอยำ่งอื่น.................................................ที่ถนน.......................................................................... 
หมูท่ี่........ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต...................................จงัหวดั........................................... 
ซึง่อยูใ่นเขต.....................(ซื่อองค์กำรปกครองสว่นท้องถ่ิน)..................โดย.............................................................. 
เป็นเจ้ำของทีด่ิน  ก ำหนดแล้วเสร็จ................วนั  มี.................................................................................................. 
เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ  และ............................................................................................................................. 
เป็นผู้ควบคมุงำน  พร้อมเอกสำรหลกัฐำนตำ่งๆแล้ว 

 

                    เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
 

                       1.    ไมถ่กูต้อง  ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถกูต้องภำยในเจ็ดวนั       นบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจำกเจ้ำ
พนกังำนท้องถ่ิน  หำกไมส่ำมำรถแก้ไขภำยในก ำหนดจะเสยีสทิธ์ิกำรนบัระยะเวลำทีเ่จ้ำพนกังำนท้องถ่ินท่ีจะต้องปฏิบตัิตำม
มำตรำ 17 วรรคหนึง่   โดยมีรำยกำรแก้ไข  ดงันี ้
                       ..................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
                       2.  ถกูต้อง  ให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นท ำกำรขดุดิน/ถม ได้ตัง้แตว่นัท่ี...........เดือน........................................พ.ศ
.................จนถึงวนัท่ี.......เดือน........................พ.ศ.................และได้รับคำ่ธรรมเนยีม..................................บำท 
คำ่ใช้จำ่ย..............บำท    รวมทัง้สิน้.....................................บำท  (.......................................................................) 
 

  ออกให้  ณ   วนัท่ี.........เดือน....................................พ.ศ........................         
 
                  

                                                                          (ลงลำยมือช่ือ)..................................................... 
                                                                                               (.........................................................) 
                                                                                 ต ำแหนง่........................................................ 

 
 หมายเหตุ 

                        1.ข้อควำมใดไมใ่ช้ให้ขีดฆำ่ 

                        2.ใสเ่คร่ืองหมำย  /  ในช่อง   

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                               (พลกิ) 
 

ค าเตอืน    ผู้ขดุดิน/ถมดิน   หรือเจ้ำของที่ดินมีหน้ำที่ท่ีจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้



                (1)   ตำมแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  และรำยกำรประกอบแบบแปลน 

                (2)   ตำมมำตรำ  19  มำตรำ  20  มำตรำ  21  และมำตรำ  25 

                (3)   ตำมค ำสัง่ของเจ้ำพนกังำนท้องถ่ิน/พนกังำนเจ้ำหน้ำที่ 
                (4)   กำรฝ่ำฝืน  (1) - (3)  อำจมีโทษปรับ  โทษจ ำ  หรือทัง้จ ำทัง้ปรับแล้วแตก่รณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด.3           
หนังสือแสดงความยนิยอมของเจ้าของที่ดิน 

(ในกรณีเจ้าของที่ดนิให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดนิ) 
 
 



                                    ข้ำพเจ้ำ............................................................................................................................... 
อยูบ้่ำนเลขท่ี...................................ตรอก/ซอย................................................ถนน.................................................. 
หมูท่ี่.............ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั.................................... 
รหสัไปรษณีย์..................................โทรศพัท์...................................... 
เป็นเจ้ำของทีด่ินโฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขท่ี..................................................................................................... 
หรือเอกสำรสทิธ์ิท่ีมีช่ือเรียกอยำ่งอ่ืน...........................................ท่ีถนน................................หมู่ท่ี.............................. 
ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................... 
ยินยอมให้............................................................................................................................................................... 
เป็นผู้แจ้งกำรขดุดิน/ถมดิน ลกึ/สงู...............เมตร  พืน้ท่ีปำกบอ่/ถมดิน.................ตำรำงเมตร ที่ถนน............................ 
หมูท่ี่..............ต ำบล/แขวง................................อ ำเภอ/เขต....................................จงัหวดั......................................... 
ซึง่อยูใ่นเขต........................(ซื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน).............................เพื่อใช้ประกอบกำรแจ้งกำรขดุดิน/ถมดิน  
ตอ่เจ้ำพนกังำนท้องถ่ิน  จึงท ำหนงัสอืฉบบันีไ้ว้เป็นหลกัฐำน 

 
 
 

                                   (ลงช่ือ)..................................................เจ้ำของที่ดิน 

                             (.....................................................) 
 
                                                                    (ลงช่ือ).....................................................ผู้แจ้ง 
                                                                            (.....................................................) 
                                                                    
                                                                   (ลงช่ือ).......................................................พยำน 

                                                                             (.....................................................) 
 

                                                                   (ลงช่ือ).......................................................พยำน 

                                                                             (.....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ด.4 

 
 
 
 

ติดอำกร 
แสตมป์ 
5 บำท 



หนังสือมอบอ านาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดนิ/ถมดิน  ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

                                               
 ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................................................................... 
อยูบ้่ำนเลขท่ี.......................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.................................... 
หมูท่ี่.................ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต.....................................จงัหวดั................................... 
รหสัไปรษณีย์...............................โทรศพัท์................................... 
ขอมอบอ ำนำจให้นำย............................................................................................................................................. 
อยูบ้่ำนเลขท่ี..............................................ตรอก/ซอย............................................ถนน........................................... 
หมูท่ี่..........ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต...................................จงัหวดั........................................ 
รหสัไปรษณีย์.......................โทรศพัท์ ...................เป็นผู้น ำสง่ใบแจ้งกำรขดุดิน/ถมดิน  หรือติดตอ่กบัเจ้ำหน้ำทีข่ององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบักำรแจ้งกำรขดุดิน/ถมดนิตอ่เจ้ำพนกังำนท้องถ่ินโดยให้ถือวำ่กำรกระท ำใดๆตำม
ข้อควำมข้ำงต้นของนำย.............................................................................................................................. 
เสมือนหนึง่เป็นกำรกระท ำของข้ำพเจ้ำ 
 
 
                                                                                            (ลงช่ือ)..............................................ผู้มอบอ ำนำจ 
                                                                                                        (............................................) 
 
                                                                                             (ลงช่ือ)...............................................ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
                                                                                                        (.............................................) 
                                                                                                           
                                                                                              (ลงช่ือ)................................................พยำน 
                                                                                                         (............................................) 
 
                                                                                              (ลงช่ือ)................................................พยำน 
                                                                                                         (............................................) 
 
 

 

 

 

 

 

ด.5 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

                                   
  ข้ำพเจ้ำ.......................................................................................................................................... 



อยูบ้่ำนเลขท่ี.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... 
หมูท่ี่....................ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.................................. 
รหสัไปรษณีย์..................................โทรศพัท์............................... 
ได้รับใบอนญุำตเป็นผู้ประกอบวชิำชีพวิศวกรรมควบคมุ  ประเภท...................................เลขทะเบียน......................... 
ตัง้แตว่นัท่ี.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ.................................... 
เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ/ผู้ควบคมุงำน  กำรขดุดิน/ถมดิน  ลกึ/สงู...........................................................เมตร  พืน้ท่ี 
ปำกบอ่/ถมดิน...................ตำรำงเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขที่......................................................... 
หรือเอกสำรสทิธ์ิในท่ีดินท่ีมีช่ือเรียกอยำ่งอ่ืน............................................................................................................... 
ที่ถนน..............................หมูท่ี่................ต ำบล/แขวง................................................อ ำเภอ/เขต.............................. 
จงัหวดั..........................ซึง่อยูใ่นเขต.........................(ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)................................................. 
ให้กบั.....................................................................(ช่ือผู้แจ้ง).................................................................................. 
 
 

                                                   (ลงช่ือ)......................................................ผู้ออกแบบและค ำนวณ/ผู้ควบคมุงำน 

                                                             (.....................................................) 
 
 

                                                   (ลงช่ือ)......................................................ผู้แจ้ง 
                                                             (.....................................................) 
 
 

                                                    (ลงช่ือ).....................................................พยำน 

                                                              (....................................................) 
 
 

                                                    (ลงช่ือ).....................................................พยำน 

                                                              (.....................................................) 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


