แบบ ขถด.1

ใบแจ้ งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

เลขรับที่ ................................................
วันที่.....................................................
ลงชื่อ....................................ผูร้ ับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่................เดือน...................................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า............................................................................................................................เจ้าของที่ดิน/ผูค้ รอบครองที่ดิน/ตัวแทน
เป็ นบุคคลธรรมดา อยูบ่ า้ นเลขที่..........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน........................................
หมู่ที่...............ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต.......................................................จังหวัด.................................................
เป็ นนิติบุคคล ประเภท..................................................................................จดทะเบียนเมื่อ...............................................
เลขทะเบียน...................................มีสาํ นักงานตั้งอยูเ่ ลขที่...................ตรอก/ซอย....................................................ถนน...................................
หมู่ที่.......................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................
โดย.........................................................................................................ผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแ้ จ้ง อยูบ่ า้ นเลขที่................................
ตรอก/ซอย..........................................................ถนน...................................................หมู่ที่.................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด....................................................
มีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทําการขุดดิน/ถมดิน ณ.......................................................................................ตรอก/ซอย.......................................................
ถนน..............................................หมู่ที่.................ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต.....................................................
จังหวัด...................................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส.3 เลขที่ / ส.ค.1 เลขที่/อื่น....................................................................
เป็ นที่ดินของ......................................................................................................................................................................................................
ข้อ 2 ทําการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม.......................เมตร พื้นที่............................ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็ น............................................................................................................................................................โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ.......................................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร
ทิศใต้............................................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร
ทิศตะวันออก................................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร
ทิศตะวันตก...................................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน............................เมตร
ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี................................................................................................เลขทะเบียน.............................................เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ข้อ 4 กําหนดแล้วเสร็ จภายใน..................วัน โดยจะเริ่ มขุดดิน/ถมดิน วันที่............เดือน.....................................พ.ศ.........................
และจะแล้วเสร็ จวันที่..................เดือน.................................................พ.ศ...........................
ข้อ 5 พร้อมหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
แผนผังบริ เวณที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริ เวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริ เวณข้างเคียง พร้อมทั้งวิธีการขุด
ดินหรื อถมดิน จํานวน.........................ชุด ชุดละ................................แผ่น
รายการที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ จ้ง ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน............................ฉบับ
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ต้ งั สํานักงาน และผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูแ้ จ้งที่หน่วยงานซึ่ งมีอาํ นาจรับรอง (กรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง)
-/

สําเนาบัตรประจําตัว

- 2สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลผูแ้ จ้ง ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน..........................ฉบับ (กรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง)
หนังสื อแสดงความเป็ นตัวแทนของผูแ้ จ้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของตัวแทนผูแ้ จ้ง ซึ่ ง
รับรองสําเนาถูกต้องแล้ว (กรณี มีการมอบอํานาจให้ผอู้ ื่นแจ้งแทน)
รายการคํานวณ 1 ชุด จํานวน..............................แผ่น
หนังสื อรับรองว่าเป็ นผูอ้ อกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน จํานวน......................................ฉบับ พร้อมทั้งสําเนาบัตร
อนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน.............................ฉบับ (กรณี ที่งานมีลกั ษณะ ขนาด อยู่
ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
สําเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่..........................................................................ที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน
ขนาดเท่าต้นฉบับจริ ง ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน.................................ฉบับ
หนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดิน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคลซึ่ ง
แสดงวัตถุประสงค์ และผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิ ติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่ งมีอาํ นาจรับรอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลเจ้าของของที่ดิน ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน.................................ฉบับ (กรณี ที่เป็ น
ที่ดินของบุคคลอื่น)
หนังสื อแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงานตามข้อ 3 จํานวน.............................ฉบับ
สําเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูค้ วบคุมงาน ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน.........................ฉบับ (เฉพาะกรณี ที่งานมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ..............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่ งออกตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543

(ลายมือชื่อ)..........................................................................
(.........................................................................)
ผูแ้ จ้ง

หมายเหตุ (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่ เครื่ องหมาย / ในช่อง หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

หนังสือยินยอมให้ ดาํ เนินการขุดดิน/ถมดิน
เขียนที่_____________________________________
วันที่_________เดือน___________________พ.ศ. ____________
ข้าพเจ้า____________________________________ตั้งบ้านเรื่ อนอยูบ่ า้ นเลขที่ __________ หมู่ที่________
ตรอก/ซอย____________________ ตําบล _______________ อําเภอ _________________ จังหวัด ______________________
ยินยอมให้ __________________________ เข้าดําเนินการขุดดิน/ถมดินในที่ดิน____________________เลขที่_____________
ดังกล่าวได้โดยยินยอมให้ทาํ การขุดดิน/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
เป็ น ______________________________ และได้แนบ ______________________________________ มาด้วยแล้ว
(ถ้าผูใ้ ห้เช่าให้แนบสําเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรื อถ้ามีหนังสื อแสดงสิ ทธิอย่างอื่นก็ให้แนบมาด้วย)
พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ที่ยนิ ยอม ให้ _______________________
ขุดดิน/ถมดินได้ไว้หลังหนังสื อนี้แล้ว
(ลงชื่อ) ………………………………ผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ที่ดิน
(................................................)
(ลงชื่อ) ………………………………พยาน
(................................................)
(ลงชื่อ) ……………………………....พยาน
(................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อหรื อลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็ นของผูถ้ ือกรรมสิ ทธิ์ที่ดินตามสําเนาเอกสารสิ ทธิ
ที่ดินดังกล่าวข้างบนนี้จริ ง
(ลงชื่อ) ………………………………ผูข้ ออนุญาต
(ลงชื่อ) ………………………………พยาน
(ลงชื่อ) ………………………………พยาน

หนังสือรับรองการปลูกสร้ างอาคารนี้ห้ามมีการขูด ขีด ลบ ฆ่ า ไม่ ว่ากรณีใดๆ เว้ นแต่ ผ้ ถู อื
กรรมสิทธิ์ทดี่ นิ จะรับรองการขีดฆ่ านั้นเป็ นลายลักษณ์ อักษรเฉพาะแห่ งไว้
* (ให้ แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ้ านและสําเนาเอกสารสิทธิ์ทด่ี นิ ทีร่ ับรองสําเนาแล้ วมาประกอบด้ วย)*

คําเตือน

