
      

 

 

   เขียนท่ี   ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 
                                                                                                                            วนัท่ี………เดือน…...............…………..พ.ศ….………...... 

  ขา้พเจา้ ………………………........……..……………..…เจา้ของท่ีดิน / ผูค้รอบครองท่ีดิน / ตวัแทน 
         เป็นบุคคลธรรมดา  อยูบ่า้นเลขท่ี……...…....…...ตรอก / ซอย…...……………….........….…ถนน...…......………….….…………
หมู่ท่ี……...…ต าบล / แขวง …………………....……อ าเภอ / เขต …...........………........………… จงัหวดั……………………………..    
           เป็นนิติบุคคล ประเภท……………..………..........………………………จดทะเบียนเม่ือ……………………………........……….. 
เลขทะเบียน………..............………………..มีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี………..………ตรอก / ซอย…………..………..ถนน…….………....……… 
หมู่ท่ี…....….ต าบล / แขวง …………………………..อ าเภอ / เขต…………..………………..จงัหวดั…………………………………. 
โดย……………………………………………………………. มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล  ผูแ้จง้อยู่บา้นเลขท่ี………..………….................
ตรอก / ซอย……………..................……….ถนน…………............…………………..หมู่ท่ี……......…. ต าบล / แขวง…………..………………
อ าเภอ / เขต………………..............…………….จงัหวดั………………….………...............……….. 
 มีความประสงคจ์ะท าการขดุดิน  /  ถมดิน   จึงขอแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ท าการขดุดิน  /  ถมดิน  ณ………………...................................................................ตรอก / ซอย……..........……….…………
ถนน………….....................……หมู่ท่ี ......................... ต าบล      แม่ปะ        อ าเภอ         แม่สอด       จงัหวดั   ตาก         
ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี  / น.ส.3  เลขท่ี / ส.ค.1  เลขท่ี / อ่ืน ๆ ...............................................................................................…………………….
เป็นท่ีดินของ……….........................................................................................................................……………………………………. 
 ขอ้ 2.  ท าการขดุดิน / ถมดิน  โดยมีความลึก / ความสูง  จากระดบัดินเดิม ............................... เมตร  พ้ืนท่ี ............................ ตารางเมตร 
เพื่อใชเ้ป็น ........................................................................................................................... โดยมีส่ิงก่อสร้างขา้งเคียงดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ........................................................................................ ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน .......................................... เมตร 
 ทิศใต ้............................................................................................. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน .......................................... เมตร 
 ทิศตะวนัออก ................................................................................. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน .......................................... เมตร 
 ทิศตะวนัตก .................................................................................... ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน .......................................... เมตร 
 ตามแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 ขอ้ 3. โดยมี ................................................................................... เลขทะเบียน .......................................................... เป็นผูค้วบคุมงาน  
 ขอ้ 4. ก าหนดแลว้เสร็จภายใน ..........................วนั โดยจะเร่ิมขดุดิน / ถมดิน วนัท่ี ...........เดือน ....................................... พ.ศ. ............... 
และจะแลว้เสร็จ วนัท่ี ...........เดือน ....................................... พ.ศ. ......................... 
 ขอ้ 5. พร้อมหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  มาดว้ยแลว้ คือ 
       แผนผงับริเวณท่ีจะท าการขดุดิน/ถมดิน  และแผนผงับริเวณแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขา้งเคียง  พร้อมทั้งวธีิการขดุดินหรือ   
ถมดิน  จ านวน ................................... ชุด  ชุดละ ................................แผน่ 
       รายการท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 
       ภาระผกูพนัต่างๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจะท าการขดุดิน/ถมดิน 
        ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูแ้จง้  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้  จ านวน................................... ฉบบั 
        ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซ่ึงแสดงวตัถุประสงค ์ ท่ีตั้งส านกังาน  และผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูแ้จง้     
ท่ีหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจรับรอง  (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูแ้จง้) 

แบบ ขถด.1 

เลขรับท่ี .............. / 25......... 
วนัท่ี ........ / .......... / 25....... 
ลงช่ือ..................................... ผูรั้บ 
       (                                       ) 
         

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 

 

-/        ส าเนาบตัรประจ าตวั 



        ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนนิติบุคคลผูแ้จง้  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้  จ านวน ............................ฉบบั  
(กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูแ้จง้) 
        หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนของผูแ้จง้  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  และส าเนาทะเบียนบา้น  ของตวัแทนผูแ้จง้  ซ่ึงรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งแลว้  (กรณีมีการมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นแจง้แทน) 
        รายการค านวณ  1  ชุด  จ านวน.................................. แผน่ 
        หนงัสือรับรองวา่เป็นผูอ้อกแบบและค านวณการขุดดิน/ถมดิน  จ านวน.................................. ฉบบั  พร้อมทั้งส าเนาบตัรอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้  จ านวน......................................... ฉบบั (กรณีท่ีงานมีลกัษณะ ขนาด อยูใ่น
ประเภทวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 
        ส าเนาโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.3 เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี ......................................................................................... ท่ีจะท าการขดุดิน/ถมดิน  
ขนาดเท่าตน้ฉบบัจริง  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้  จ านวน ............................................ ฉบบั 
        หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                    
ซ่ึงแสดงวตัถุประสงค์  และผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเจ้าของท่ีดิน  ท่ีหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจรับรอง  ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน           
และส าเนาทะเบียนบา้นของผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนนิติบุคคลเจา้ของท่ีดิน  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้  จ านวน .................................................. ฉบบั  
(กรณีท่ีเป็นท่ีดินของบุคคลอ่ืน) 
        หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตามขอ้ 3  จ านวน ........................................... ฉบบั 
        ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผูค้วบคุมงาน  ซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งแลว้  จ านวน ....................ฉบบั  
(เฉพาะกรณีท่ีงานมีลกัษณะ  ขนาด  อยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 
        เอกสารและรายละเอียด อ่ืน ๆ ............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................... 
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ขอช าระค่าธรรมเนียมและค่าใชจ่้าย  ตามกฎกระทรวงซ่ึงออกตามมาตรา 10  แห่งพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน  
พ.ศ. 2543   
 
 
                                                                                 (ลายมือช่ือ)…………………………………………. 
                                                                                                      ( …………………………………… ) 
                                                                                                                                ผูแ้จง้ 
 
 
หมายเหตุ   (1)  ขอ้ความใดท่ีไม่ใช่ใหขี้ดฆ่า 
                   (2)  ใส่เคร่ืองหมาย / ในช่อง         หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
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หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงานขุดดินหรือถมดิน 
 

                                                                                                                                                                เขียนท่ี     องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

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

 โดยหนังสือฉบับน้ี  ขา้พเจ้า  …………………………....................................................................................……… ซ่ึงเป็นผูไ้ด้รับ  
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรม ประเภท...............................................................สาขา
....................................................................... แขนง……...………..................………..ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน…………….……………และ
ขณะน้ีไม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดงักล่าว  อาย…ุ.....…...ปี สัญชาติ……....................……..  .เช้ือชาติ…….............……..อยู่
บา้นเลขท่ี…….……..ตรอก/ซอย………….......................………….ถนน…………………..............….………………..หมู่ท่ี………................ 
ต าบล/แขวง………….…………….........................อ าเภอ/เขต…..........................…………..………จงัหวดั….............………..…..……………..
โทรศพัท…์…………………..ท่ีท างาน…………..……………….........................................………โทรศพัท…์……………………...………….. 
 
 ยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานขดุดิน / ถมดินตามใบแจง้ของ…….............................................................…………….……………………….
เพื่อท าการ  ขดุดิน/ถมดิน  ณ ................................................................... ตรอก / ซอย...................................  ถนน………..………………………
หมู่ท่ี…….….ต าบล / แขวง…แม่ปะ…    อ าเภอ/เขต…แม่สอด…   จงัหวดั  … ตาก …. 
โดยมีความลึก / ความสูง  จากระดบัดินเดิม ................................................................ เมตร  พ้ืนท่ี.......................................................... ตารางเมตร  
เพื่อใชเ้ป็น .......................................................................................................................................................................................... 
 
 ตามท่ีแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท่ียืน่แจง้ไวต้ามใบแจง้ (แบบ ขถด.1)        
ลงวนัท่ี…………เดือน……………………………..พ.ศ. …………………..จนกวา่จะท าการแลว้เสร็จ      
 
 เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 

   (ลงช่ือ)………………………………………ผูค้วบคุมงาน 
               ( ……………………………………) 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………ผูแ้จง้ 
                (……………………….……………) 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………พยาน 
               (……………….…………………….) 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………พยาน 
               (….………………………………….) 
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หนังสือยนิยอมให้ท าการขุดดินหรือถมดินในทีด่ิน 

    เขียนท่ี         องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

วนัท่ี…………เดือน……………………….พ.ศ………………… 

 ขา้พเจา้………………………………………………….................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี…...........…………     
หมู่ท่ี……….. ถนน……………….......................……… ต าบล /แขวง…............…………………….อ า เภอ /เขต…………….........................
จงัหวดั….................……………………เป็นเจา้ของท่ีดิน  โฉนดท่ีดิน เลขท่ี/ น.ส.3ก / อ่ืนๆ ….......................................................……………..
ซ่ึงตั้งอยู ่ ณ  หมู่ท่ี………. ถนน............................................................ ต  าบลแม่ปะ   อ าเภอแม่สอด   จงัหวดัตาก   
ยนิยอมให…้…...………………………………………..ท าการ........................................................................................................ในท่ีดินดงักล่าว  
เน้ือท่ี………………………………………………ตารางเมตร  มีขนาดท่ีดินดงัน้ี 
 ทิศเหนือ                ยาว……………………………เมตร  จด……………………..…………………………………………. 
 ทิศใต ้                ยาว……………………………เมตร  จด……………………..…………………………………………. 
 ทิศตะวนัออก         ยาว………………………..…เมตร  จด………………………………………………………………. 
 ทิศตะวนัตก           ยาว…………………………..เมตร  จด………………………………………………………………. 

 พร้อมน้ี ขา้พเจา้ไดแ้สดงแผนผงัโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน ท่ียนิยอมให ้.................................................................................................. 
ท าการขดุดิน / ถมดิน  ไวด้า้นหลงัหนงัสือน้ีแลว้ 

   (ลงช่ือ)………………………………………เจา้ของท่ีดิน 
              (…………………………………….. ) 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………พยาน 
             (……………………………………….) 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………พยาน 
             (……………………………………….) 
 ขา้พเจา้รับรองวา่ลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือขา้งบนน้ีเป็นของเจา้ของท่ีดินดงักล่าวขา้งตน้จริง 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………ผูแ้จง้ 
              (……………………………………….) 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………พยาน 
             (……………………………………….) 
 
   (ลงช่ือ)………………………………………พยาน 
             (……………………………………….) 
 
ค าเตือน     หนงัสือรับรองการปลูกสร้างอาคารน้ี ห้ามมีการลบ ขดู ฆ่า ไม่วา่กรณีใดๆเวน้แต่ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินจะรับรองการขีดฆ่านั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษรเฉพาะแห่งไว ้
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