
 

 

 

คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ขดุดนิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่หวาย อ าเภอวารนิช าราบ จังหวดัอบุลราชธาน ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

      1.การขดุดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้น ดงันี้ 

         1.1การด าเนนิการขดุดนินัน้จะตอ้งเป็นการด าเนนิการในทอ้งทีท่ีพ่ระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคับ ไดแ้ก ่

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมอืงพัทยา 

              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ซึง่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจา

นุเบกษา 

              5) บรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคับกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 

              7) ทอ้งทีซ่ ึง่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่น

ทอ้งถิน่ซึง่ไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 

         1.2การด าเนนิการขดุดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะท าการขดุดนิ

โดยมคีวามลกึจากระดับพืน้ดนิเกนิ 3เมตร หรอืมพีืน้ทีป่ากบอ่ดนิเกนิหนึง่หมืน่ตารางเมตร หรอืมคีวามลกึหรอืพืน้ทีต่ามทีเ่จา้

พนักงานทอ้งถิน่ประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นการกระท าทีข่ดัหรอืแยง้กบั

พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543    

     2. การพจิารณารับแจง้การขดุดนิ 

 เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนด เพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนั นับแตว่นัที่

ไดรั้บแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนั นับแตว่นัทีม่กีารแจง้ ถา้ผู ้

แจง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ข ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจออกค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็น

อนัสิน้ผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนด ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 3วนันับ

แตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ทีถ่กูตอ้ง 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่หวาย หมู่ที ่1 ต าบลบุง่หวาย 
อ าเภอวารนิช าราบ จังหวดัอบุลราชธานี/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การขดุดนิ ตามทีก่ าหนดใหเ้จา้พนักงาน

ทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบขอ้มลู 

1 วนั กองชา่ง อบต.บุง่หวาย 
อ.วารนิช าราบ 

 จ.อบุลราชธานี 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบและพจิารณา (กรณี

ถกูตอ้ง) 

5 วนั กองชา่ง อบต.บุง่หวาย 

อ.วารนิช าราบ 

 จ.อบุลราชธานี 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับ

แจง้ 

1 วนั กองชา่ง อบต.บุง่หวาย 

อ.วารนิช าราบ 

 จ.อบุลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน                                        ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีบคุคลธรรมดา)) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล                                         ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ((กรณีนติบิคุคล)) 

- 

3) 
 

แผนผงับรเิวณทีป่ระสงคจ์ะด ำเนนิกำรขุดดนิ         ฉบบัจรงิ 1 ชดุ - 

4) 

 

แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขำ้งเคยีง    ฉบบัจรงิ 1 ชดุ - 

5) 

 

แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน                  ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ พรอ้ม
เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้                 ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิตอ้งมหีนังสอืยนิยอม

ของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารในทีด่นิ) 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจกรณีใหบุ้คคลอืน่ยืน่แจง้กำรขดุดนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
 

- 

8) 

 

หนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิกรณีทีด่นิบุคคลอืน่ ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

 

- 

9) 
 

รำยกำรค ำนวณ (วศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณ กำรขดุดนิทีม่ ี
ควำมลกึจำกระดบัพืน้ดนิเกนิ ๓ เมตร หรอืพืน้ทีป่ำกบอ่ดนิเกนิ 

10,000 ตำรำงเมตร ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบวชิำชพี
วศิวกรรมควบคมุ สำขำวศิวกรรมโยธำไมต่ ำ่กวำ่ระดบัสำมญั

วศิวกร กรณีกำรขดุดนิทีม่คีวำมลกึเกนิสงู 20 เมตร วศิวกร
ผูอ้อกแบบและค ำนวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบวชิำชพี

วศิวกรรมควบคมุ สำขำวศิวกรรมโยธำระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
 

- 

10) 

 

รำยละเอยีดกำรตดิต ัง้อุปกรณส์ ำหรบัวดักำรเคลือ่นตวัของดนิ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีการขดุดนิลกึเกนิ 20 เมตร) 

- 

11) 
 

ชือ่ผูค้วบคมุงำน (กรณีกำรขดุดนิลกึเกนิ 3 เมตร หรอืมพีืน้ทีป่ำก
บอ่ดนิเกนิ 10,000 ตำรำงเมตร หรอืมคีวำมลกึหรอืมพีืน้ทีต่ำมที่

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ประกำศก ำหนดผูค้วบคมุงำนตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั

ใบอนุญำตประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ สำขำวศิวกรรมโยธำ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั ฉบบัละ 500 บำท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่หวาย  หมายเลขโทรศพัท ์045855255 หรอื www.bungwai.go.th หรอื 

Facebook องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่หวาย 

2) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดั ทกุจังหวดั))  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบแจง้การขดุดนิ/ถมดนิ 
 

 

หมำยเหตุ 

- 
 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้ขดุดนิ  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 09/06/2017 11:22 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ใบแจ้งการขดุดิน/ถมดิน ตามพระราชบญัญตัิ      

การขดุดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

          

        เขียนที.่................................................................... 

      วนัท่ี..............เดือน.............................................พ.ศ.......................... 

 ข้าพเจ้า..................................................................................................................เป็นบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 

อยูท่ี่บ้านเลขท่ี.........................ตรอก/ซอย......................................ถนน............................................หมูท่ี่........................... 

ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั............................................................ 

รหสัไปรษณีย์...................................เบอร์โทรศพัท์................................................... 

 มีความประสงค์จะท าการขดุดิน/ถมดิน ลกึ/สงู....................เมตร พืน้ที่ปากบอ่/ดินถม......................ตารางเมตร 

ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑เลขที่......................หรือเอกสารสทิธ์ิในท่ีดินท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน.................................. 

ที่ถนน...............................หมูท่ี่..............ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต.........................จงัหวดั.......................... 

ซึง่อยูใ่นเขต..........................(ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน).......................โดย........................................เป็นเจ้าของทีด่ิน 

ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ........................วนั มี.................................................................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 

และ............................................................................เป็นผู้ควบคมุงาน พร้อมนี ้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คอื 

     แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนท่ีถกูต้องตามกฎกระทรวงหรือ ข้อบญัญตัิท้องถ่ิน      

    ออกตามกฎหมายวา่ด้วยการขดุดินและถมดิน จ านวน ๓ ชดุ ชดุละ.................แผน่ 

    ส าเนาการค านวณวิธีการป้องกนัพงัทลายของดิน จ านวน ๑ ชดุ ชดุละ......................แผน่ 

    ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นบคุคลธรรมดา จ านวน ๑ ฉบบั 

    ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบคุคล จ านวน ๑ ฉบบั 

    หนงัสอืมอบอ านาจในกรณีที่ผู้แจ้งการขดุดิน/ถมดินให้บคุคลอืน่ไปแจ้งการขดุดิน/ถมดินตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

    หนงัสอืแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีเจ้าของที่ดนิให้บคุคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขดุดนิ/ถมดิน 

    หนงัสอืรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุพร้อมส าเนาใบอนญุาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคมุ 

จ านวน ๑ ชดุ 

    หนงัสอืรับรองของผู้ควบคมุงานพร้อมส าเนาใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ จ านวน ๑ ชดุ 

    ส าเนาแสดงเอกสารสทิธ์ิในท่ีดนิ จ านวน.........................ฉบบั 

    เอกสารอื่นๆ(ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………… 

    จึงขอแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินเพื่อขอรับใบแจ้งการขดุดิน/ถมดิน 

หมายเหตุ     (ลงลายมือช่ือ)..........................................................ผู้แจ้ง 

(๑) ข้อความใดไมใ่ช่ให้ขดีฆา่          (..........................................................) 

(๒) ใสเ่คร่ืองหมาย √ ในช่อง      ที่ต้องการ       ประทบัตราในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบคุคล 

 

 

เลขที่..................................................... 

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

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

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

ต าแหน่ง

......................................................... 



 

ด.๓ 

หนังสือแสดงความยนิยอมของเจ้าของที่ดิน 

(ในกรณีเจ้าของที่ดนิให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดนิ) 
  

  ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................................ถนน..................................................................... 

หมูท่ี่.................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั........................................ 

รหสัไปรษณีย์.........................................โทรศพัท์............................................... 

เป็นเจ้าของทีด่ินโฉนด/น.ส๓/น.ส.๓ก./ส.ค.๑ เลขที.่............................................................................................................ 

หรือเอกสารสทิธ์ิท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน...........................................ที่ถนน.........................................หมูท่ี่............................... 

ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั................................................. 

ยินยอมให้.............................................................................................................................................................................. 

เป็นผู้แจ้งการขดุดิน/ถมดิน ลกึ/สงู..................เมตร พืน้ท่ีปากบอ่/ถมดิน.......................ตารางเมตร ที่ถนน........................ 

หมูท่ี่.................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต.............................................จงัหวดั........................................ 

ซึง่อยูใ่นเขต.........................(ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)...............................เพื่อใช้ประกอบการแจ้งการขดุดิน/ถมดิน 

ตอ่ เจ้าพนกังานท้องถ่ิน จึงท าหนงัสอืฉบบันีไ้ว้เป็นหลกัฐาน 

 

 

 

(ลงช่ือ)..........................................................เจ้าของที่ดิน 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



 

ด.๔ 

             ติดอากร 
                แสตมป์ 

                ๕ บาท 

หนังสือมอบอ านาจ 

(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดนิ/ถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการขุดดนิ/ถมดนิต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
 

  ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................................ถนน..................................................................... 

หมูท่ี่.................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั........................................ 

รหสัไปรษณีย์.........................................โทรศพัท์............................................... 

ขอมอบอ านาจให้นาย............................................................................................................................................................. 

อยูบ้่านเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................................ถนน..................................................................... 

หมูท่ี่.................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั........................................ 

รหสัไปรษณีย์......................โทรศพัท์...................................เป็นผู้น าสง่ใบแจ้งการขดุดิน/ถมดิน หรือติดตอ่กบัเจ้าหน้าที่ขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินในเร่ืองทีเ่ก่ียวข้องกบัการแจ้งการขดุดิน/ถมดนิตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยให้ถือวา่การกระท าใดๆตามข้อความ

ข้างต้นของ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................... 

เสมือนหนึง่เป็นการกระท าของข้าพเจ้า 

 

 

 

       (ลงช่ือ)..........................................................ผู้มอบอ านาจ 

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

       (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ รับมอบอ านาจ 

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

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

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

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

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

 

 



 

ด.๕ 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

   

ข้าพเจ้า...................................................................................................................................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย..................................................ถนน..................................................................... 

หมูท่ี่.................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั........................................ 

รหสัไปรษณีย์.........................................โทรศพัท์............................................... 

ได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุ ประเภท......................................เลขทะเบียน................................ 

ตัง้แตว่นัท่ี................เดือน...............................พ.ศ..................ถึง วนัท่ี................เดือน...............................พ.ศ..................... 

เป็นผู้ออกแบบและค านวณ/ผู้ควบคมุงาน การขดุดิน/ถมดิน ลกึ/สงู....................................................................เมตร พืน้ท่ี 

ปากบอ่/ถมดิน........................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส๓ก/ส.ค.๑ เลขที.่........................................................... 

หรือเอกสารสทิธ์ิในท่ีดินท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน.......................................................................................................................... 

ที่ถนน...................................หมูท่ี่................ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต.................................... 

จงัหวดั...............................ซึง่อยูใ่นเขต...........................(ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)..................................................... 

ให้กบั...............................................................................(ช่ือผู้แจ้ง)........................................................................................ 
 

 

 

 

       (ลงช่ือ)..........................................................ผู้ออกแบบและค านวณ/ผู้ควบคมุงาน 

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

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

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

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

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

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

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


