
แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขุดดินหรอืถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

เลขที่รับ                                     . 
วันที่                                          . 
ลงชื่อ                              ผู้รับคําขอ 
      (                              ) 

เขียนที่                                                          . 

วันที่              เดือน                        พ.ศ.             . 

ข้าพเจ้า                                                                     เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 

  เป็นบุคคลธรรมดา  อยูบ้่านเลขที่                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 
หมู่ที่               ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 

  เป็นนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมื่อ                                   . 
เลขทะเบียน                                                    มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมู่ที่                       . 
ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 
อยู่บ้านเลขที่                            ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมู่ที่              ตําบล/แขวง                       อําเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 

มีความประสงค์จะทําการ  ขดุดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  1  ทําการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                           ตรอก/ซอย                                 . 
ถนน                          หมู่ที่               ตําบล/แขวง                          อําเภอ/เขต                               . 
จังหวัด                           ในโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  เลขที่/อื่น ๆ                                     . 
เป็นที่ดินของ                                                                                                                          . 

ข้อ  2  ทําการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดินเดิม                                    เมตร 
พื้นที่                                ตารางเมตร  เพื่อใช้เป็น                                      โดยมีสิ่งก่อสรา้งข้างเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ                                            . ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศใต้                                                . ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศตะวันออก                                      .   ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศตะวันตก                                        .   ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ตามแผนผังบรเิวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข้อ  3  โดยมี                                                 เลขทะเบียน                            เป็นผู้ควบคุมงาน 

ข้อ  4  กําหนดแล้วเสร็จภายใน                     วัน  โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน  
วันที่         เดือน                   พ.ศ.          .และจะแล้วเสร็จวันที่         เดือน                          พ.ศ.          . 
 

2/ข้อ  5….. 

   



- 2 - 

ข้อ  5  พร้อมหนังสือฉบับน้ี  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
  แผนผังบริเวณที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและทีดิ่นบริเวณข้างเคียง  

พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จํานวน                      ชุด  ชุดละ                      แผน่ 
  รายการทีก่ําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน 

และถมดิน  พ.ศ.2543 
  ภาระผูกพันต่างๆ  ที่บุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว   

จํานวน                 ฉบับ 
  สําเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึง่แสดงวัตถุประสงค์ ที่ต้ังสํานักงาน และผูม้ีอํานาจ   

ลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแ้จ้งทีห่น่วยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 

จํานวน                     ฉบับ  (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  และสาํเนาทะเบียนบ้าน       

ของตัวแทนผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (กรณีมีการมอบอํานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน) 
  รายการคาํนวณ  1  ชุด  จํานวน                         แผ่น 
  หนังสือรบัรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน  จํานวน                     ฉบับ  พร้อมทั้ง

สําเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน                 ฉบับ   
(กรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

  สําเนาโฉนดที่ดิน  เลขที่/ น.ส.3  เลขที่/ ส.ค.1  เลขที่                                                          . 
ที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน  ขนาดเท่าต้นฉบับจริง  ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว  จํานวน                     ฉบับ 

  หนังสือสาํเนายินยอมของเจ้าของที่ดิน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์  และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน  ที่หนว่ยงานซึ่งมีอํานาจ
รับรอง  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล  เจ้าของที่ดิน  ซึ่ง
รับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน                            ฉบับ  (กรณีท่ีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น) 

  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จํานวน                             ฉบับ 
  สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึ่งรบัรองสําเนาถูกต้อง  

จํานวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  เอกสารและรายละเอียด  อื่น ๆ                                                                                    . 

ข้อ  6  ข้าพเจา้ขอชําระค่าธรรมเนียมและคา่ใช้จ่าย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10  แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2543 

 
 
(ลงลายมือชื่อ)                                               ผู้แจ้ง 
                 (                                             ) 

   
หมายเหตุ                                                                      

(1)  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า                                       
(2)  ใส่เครื่องหมาย    ในช่อง    ท่ีต้องการ              

 
 
 
 



บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขดุดินหรือถมดนิ  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ของ                                                                      โทร.                                 . 
 

ลําดับที่ รายการ หมายเหต ุ

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

ใบแจ้งการจดุดนิหรือถมดิน  (แบบ  ขถด.1) 
สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง   
สําเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที ่                                . 
หนังสือยินยอมให้ขดุดิน/ถมดนิในที่ดิน 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  ผู้ทํารายการคํานวณ/ออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน  (แบบ ขถด.7) 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ  รายการประกอบแบบ  จํานวน            ชุด 
รายการคํานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง  จํานวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอํานาจลงนาม   
หนังสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นทําการแทน 
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
-  เท่าฉบับจรงิ 
-  กรณขีุดดิน/ถมดินในที่ดินผูอ้ื่น 
-  กรณทีี่งานมลัีกษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุพร้อม
ภาพถ่ายใบอนญุาต 
 
-  กรณีนติิบุคคล 
-  ปิดอาการแสตมป์   30  บาท 

 

(ลงชื่อ)                                           ผู้แจ้ง 
                 (                                            ) 

 

(ลงชื่อ)                                    ผู้ตรวจรบัเอกสาร 
         (                                    ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสือยินยอมให้ดําเนินการขุดดิน/ถมดิน 
 
เขียนที่...................................................................  

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

 
ข้าพเจ้า.............................................................ต้ังบ้านเรือนที่อยู่บ้านเลขที.่.....................หมู่ที่......................   

ตรอก/ซอย...............................ตําบล.................................อําเภอ...............................จังหวัด...................................... ยินยอม
ให้...........................................เข้าดําเนินการขุดดิน/ถมดินในที่ดิน..............................เลขที่............................. ดังกล่าวได้โด
ยินยอมให้ทําการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อที่......................................ตารางเมตร มีขนาดที่ดิน ดังนี้  
ทิศเหนือ ยาว...................................................เมตร จด....................................................  
ทิศใต้ ยาว...................................................เมตร จด....................................................  
ทิศตะวันออก ยาว...................................................เมตร จด....................................................  
ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร จด....................................................  

ข้าพเจ้ายินยอมให้.............................................................................ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกล่าวนี้ เพราะ เป็น
.............................................................และได้แนบ.....................................................................มาด้วยแล้ว (ถ้าผู้ให้เช่าให้
แนบสําเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธ์ิอย่างอื่นให้แนบมาด้วย)  

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ที่ยินยอมให้........................................................       
ขุดดิน/ถมดินไว้หลังหนังสือนี้แล้ว  

 
(ลงช่ือ).................................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน      
            (............................................................)  
 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน    
            (...........................................................)                     
 
(ลงช่ือ)..................................................................พยาน     
          (............................................................)  

ข้าพเจ้ารับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินตามสําเนาเอกสารสิทธิ ที่ดิน
ดังกล่าวข้างบน้ีจริง 

 
 (ลงช่ือ)................................................................ผู้ขออนุญาต  
 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน  
 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน  

 
คําเตือน หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ห้ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือ กรรมสิทธ์ิที่ดินจะรับรอง
การขีดฆ่านั้น เป็นลายลักษณอ์ักษรเฉพาะแห่งไว้ *(ให้แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านและสําเนา
เอกสารสิทธ์ิทีดิ่น ที่รับรองสําเนาแล้วประกอบด้วย ) 



 
 
 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

 
 ข้าพเจ้า.........................................................................อยู่บ้านเลขที่....................................................... 

ตรอก/ซอย............................ถนน.................................... หมู่ที่.................ตําบล/แขวง..................................         
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด............................ รหสัไปรษณีย์........................โทรศัพท์................................... 
ขอมอบอํานาจให้นาย........................................ ................ อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย..........................
ถนน........................................... หมู่ที่..........ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์ ...................เป็นผู้นําส่งใบแจ้งการขดุดิน/ถมดิน 
หรอืติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นโดยให้ถือว่าการ กระทําใดๆตามข้อความข้างต้นของนาย................................................................
เสมือนหนึ่งเป็นการกระทําของข้าพเจ้า 
 

 (ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบอํานาจ                
           (............................................)  
 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอํานาจ  
          (.............................................) 
 
 (ลงชื่อ)................................................พยาน  
          (............................................) 
 
 (ลงชื่อ)................................................พยาน  
          (............................................)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  
 
 

ข้าพเจ้า....................................................................... อยู่บ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย........................
ถนน...................................... หมู่ที่....................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์............................... ได้รับใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท...................................เลขทะเบียน...................... ต้ังแต่วันที่.............
เดือน.........................พ.ศ...............ถึง วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.................................... เป็นผู้ออกแบบและ
คํานวณ/ผู้ควบคุมงาน การขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง..........................................................เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ถมดิน
...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่.............................................. หรือเอกสารสิทธ์ิใน
ที่ดินที่มีช่ือเรียกอย่างอื่น........................................................................ ที่ถนน..............................หมู่ที่................
ตําบล/แขวง................อําเภอ/เขต................. จังหวัด..........................ซึ่งอยู่ในเขต............................................... 
ให้กับ...........................................................  

 
(ลงช่ือ).........................................ผู้ออกแบบและคํานวณ/ผูค้วบคุมงาน 
   (.................................................) 
 
(ลงช่ือ)...........................................ผู้แจ้ง 
   (................................................) 
 
(ลงช่ือ)...........................................พยาน 
   (................................................) 
 
(ลงช่ือ)...........................................พยาน 
   (................................................) 

 
 
 


