
ใบแจ้งก�งการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน
ตามพระราชบ�ญญ�ตการขุดดินหรือ�ดดนและถมดน  พ  .  ศ  .2543  

เขี�ยนที่...��.....................................................................................
ว
นที่...��...................................เดือน.......................................�อน...................................................พ.ศ...............................

ขี�าพเจ้า...�า.................................................................................................เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ครอบครองที่...��ดือน.......................................�น/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
วแที่...น
   เป็นบุ�นบ คคลธรรมดือน.......................................า  อย�$บ�านเลขีที่...��........................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย.............................. ถนน...............................................

หม�$ที่...��...............................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง...............................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน...................................................................จ้า...
งหว
ดือน....................................................................................
เป็นบุ�นน�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคล  ป็นบุระเภที่...............................................................จ้า...ดือน.......................................ที่...ะเบ�ยนเม��อ..........................................................

เลขีที่...ะเบ�ยน.....................................................................ม�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าน
กงานตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
.งอย�$เลขีที่...��...........................................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/
ซอย................................................................................ถนน.................................................................................................
หม�$ที่...��............................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง.....................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน......................................................................จ้า...
งหว
ดือน..............................................................................
โดือน.......................................ย...............................................................ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ม�อ*านาจ้า...ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อแที่...นน�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคลผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง อย�$บ�านเลขีที่...��................................................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย.............................................ถนน..........................................หม�$ที่...��................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง.......................................
อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน...........................................................................................จ้า...
งหว
ดือน...................................................................................................................

ม�ความป็นบุระสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตงค1จ้า...ะที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น จ้า...2งขีอแจ้า...�งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ดือน.......................................
งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุน�.
ขี�อ 1 ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ณ.............................................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย......................................................

ถนน....................................หม�$ที่...��......................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง...........................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................................................................
จ้า...
งหว
ดือน....................................................................................ในที่...��ดือน.......................................�นโฉนดือน.......................................ที่...��ดือน.......................................�น เลขีที่...��/น.สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต.3 เลขีที่...��/สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต.ค.1 เลขีที่...��/อ��น ๆ...................................................
เป็นบุ�นที่...��ดือน.......................................�นขีอง............................................................................................................................................................................

ขี�อ 2 ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยม�ความล2ก/ความสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ง จ้า...ากระดือน.......................................
บดือน.......................................�นเดือน.......................................�ม...................เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร พ�.นที่...��.............ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร
เพ��อใชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�เป็นบุ�น.......................................................................................................................โดือน.......................................ยม�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต��งก$อสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตร�างขี�างเค�ยงดือน.......................................
งน�.

ที่...�ศเหน�อ.....................................................ห$างจ้า...ากบ$อดือน.......................................�น/เน�นดือน.......................................�น.......................................เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร
ที่...�ศใตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�......................................................... ห$างจ้า...ากบ$อดือน.......................................�น/เน�นดือน.......................................�น......................................เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร
ที่...�ศตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ะว
นออก...............................................ห$างจ้า...ากบ$อดือน.......................................�น/เน�นดือน.......................................�น......................................เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร
ที่...�ศตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ะว
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ก.................................................ห$างจ้า...ากบ$อดือน.......................................�น/เน�นดือน.......................................�น......................................เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามแผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดินนผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
งบร�เวณ แบบแป็นบุลน รายการป็นบุระกอบแบบแป็นบุลน และรายการค*านวณที่...��แนบมาพร�อมน�.
ขี�อ 3 โดือน.......................................ยม�...............................................เลขีที่...ะเบ�ยน.......................................................เป็นบุ�นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ควบค มงาน
ขี�อ 4 ก*าหนดือน.......................................แล�วเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตร<จ้า...ภายใน.. ............................ว
น โดือน.......................................ยจ้า...ะเร��มขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ว
นที่...��.............เดือน.......................................�อน............................

พ.ศ...................................และจ้า...ะแล�วเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตร<จ้า...ว
นที่...��.......................เดือน.......................................�อน.............................พ.ศ.....................................
ขี�อ 5 พร�อมหน
งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�อฉบ
บน�. ขี�าพเจ้า...�าไดือน.......................................�แนบเอกสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตารหล
กฐานตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$าง ๆ มาดือน.......................................�วยแล�ว ค�อ
แผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดินนผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
งบร�เวณที่...��จ้า...ะที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น และแผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดินนผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
งบร�เวณแสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตดือน.......................................งเขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ที่...��ดือน.......................................�นและที่...��ดือน.......................................�นบร�เวณขี�างเค�ยง    พร�อมที่...
.งว�ธ�

การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น และการขีนดือน.......................................�น จ้า...*านวน........................ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่......................................... ดือน....................................... ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่......................................... ดือน.......................................ละ.............................แผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน$น
รายการที่...��ก*าหนดือน.......................................ไว�ในกฎกระที่...รวงที่...��ออกตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 6 แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543
ภาวะผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน�กพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$าง ๆ ที่...��บ คคลอ��นม�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$วนไดือน.......................................�เสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยเก��ยวก
บที่...��ดือน.......................................�นที่...��จ้า...ะที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาบ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รป็นบุระจ้า...*าตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
วป็นบุระชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................น  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาที่...ะเบ�ยนบ�านขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง ซ2�งร
บรองสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องแล�ว จ้า...*านวน.............ฉบ
บ
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาหน
งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�อร
บรองการจ้า...ดือน.......................................ที่...ะเบ�ยนน�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคล ซ2�งแสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตดือน.......................................งว
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ถ ป็นบุระสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตงค1 ที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
.งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าน
กงาน และผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ม�อ*านาจ้า...ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อแที่...น 

น�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคลผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�งที่...��หน$วยงานซ2�งม�อ*านาจ้า...ร
บรอง (กรณ�ที่...��น�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคลเป็นบุ�นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง)

                                                                                               -     /           สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาบ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รป็นบุระจ้า...*าตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
ว  



    
-2-

    สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาบ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รป็นบุระจ้า...*าตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
วป็นบุระชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................นขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��จ้า...
ดือน.......................................การหร�อผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แที่...นน�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคลผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง  ซ2�งร
บรองสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�อง
จ้า...*านวน..........................................ฉบ
บ (กรณ�ที่...��น�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคลเป็นบุ�นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง)
                หน
งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�อแสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตดือน.......................................งความเป็นบุ�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
วแที่...นขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง   สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาบ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รป็นบุระจ้า...*าตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
วป็นบุระชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................น และสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาที่...ะเบ�ยนบ�าน     ขีอง
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
วแที่...นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง ซ2�งร
บรองสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องแล�ว (กรณ�ม�การมอบอ*านาจ้า...ให�ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ��นแจ้า...�งแที่...น)
                รายการค*านวณ 1 ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่......................................... ดือน....................................... จ้า...*านวน.................................แผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน$น
                หน
งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�อร
บรองว$าเป็นบุ�นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ออกแบบและค*านวณการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น จ้า...*านวน...........................ฉบ
บ พร�อมที่...
.งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนา
บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอน ญาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................เป็นบุ�นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ป็นบุระกอบว�ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�พว�ศวกรรมควบค ม ซ2�งร
บรองสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องแล�ว จ้า...*านวน ..................ฉบ
บ (กรณ�ที่...��งานม�
ล
กษณะ ขีนาดือน....................................... อย�$ในป็นบุระเภที่...ว�ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�พว�ศวกรรมควบค ม)
                สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาโฉนดือน.......................................ที่...��ดือน.......................................�น เลขีที่...��/น.สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต.3 เลขีที่...�� /สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต.ค.1 เลขีที่...�� ......................................................ที่...��จ้า...ะที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถม
ดือน.......................................�นขีนาดือน.......................................เที่...$าตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�นฉบ
บจ้า...ร�ง ซ2�งร
บรองสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องแล�ว  จ้า...*านวน................................ฉบ
บ
                หน
งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�อย�นยอมขีองเจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น  สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาบ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รป็นบุระจ้า...*าตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
วป็นบุระชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................น หร�อสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาหน
งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�อร
บรองการจ้า...ดือน.......................................ที่...ะเบ�ยน
น�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคลซ2�งแสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตดือน.......................................งว
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ถ ป็นบุระสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตงค1  และผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ม�อ*านาจ้า...ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อแที่...นน�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคลเจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น ที่...��หน$วยงานซ2�งม�อ*านาจ้า...ร
บรอง    สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนา
บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รป็นบุระจ้า...*าตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
วป็นบุระชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................นและสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาที่...ะเบ�ยนบ�านขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��จ้า...
ดือน.......................................การหร�อผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แที่...นน�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�บ คคลเจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น ซ2�งร
บรองสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องแล�ว  
จ้า...*านวน....................................ฉบ
บ (กรณ�ที่...��เป็นบุ�นที่...��ดือน.......................................�นขีองบ คคลอ��น)
                หน
งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�อแสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตดือน.......................................งความย�นยอมขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ควบค มงานตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามขี�อ 3 จ้า...*านวน............................ฉบ
บ
                สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาใบอน ญาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................เป็นบุ�นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ป็นบุระกอบว�ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�พว�ศวกรรมควบค มขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ควบค มงาน ซ2�งร
บรองสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าเนาถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องแล�ว  
จ้า...*านวน..............................ฉบ
บ (เฉพาะกรณ�ที่...��งานม�ล
กษณะ ขีนาดือน....................................... อย�$ในป็นบุระเภที่...เป็นบุ�นว�ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�พว�ศวกรรมควบค ม)
                เอกสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตารและรายละเอ�ยดือน.......................................  อ��น ๆ ......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

ขี�อ 6 ขี�าพเจ้า...�าขีอชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................*าระค$าธรรมเน�ยมและค$าใชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�จ้า...$าย   ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎหมายกระที่...รวงซ2�งออกตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา  10   แห$งพระ
ราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543

(ลงม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)........................................................
(........................................................)

                                                                                                                    ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง

หมายเหตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................      (1)   ขี�อความใดือน.......................................ที่...��ไม$ใชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�ให�ขี�ดือน.......................................ฆ่า��h���C:\DOCUME~1\mini\LOCALS~1\Temp\sv3i$า
                      (2)   ใสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$เคร��อง หมาย  /  ในชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................$อง       หน�าขี�อความที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องการ



 

   แบบ ขีถดือน........................................2
            

ค$าสั่�&งให�หยุดการขุดดิ�ดการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน  หร�อจ้งก�ดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬)องก�นความเสั่,ยุดการขุดดิหายุดการขุดดิที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&อาจ้งกเกดขุดดินหรือ./น
หร�อจ้งก�ดการแก�ไขุดดินหรือการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน  ตามมาตรา    29    วรรคสั่อง  

(กรณ�ที่...��ม�ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร�องขีอตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น)
เลขีที่...��................/...................                                    …........................................................

    …........................................................
                                                                       ว
นที่...��....................เดือน.......................................�อน............................พ.ศ.......................
แจ้า...�งความมาย
ง............................................................................................................................ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ถมดือน.......................................�น/เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น
อย�$บ�านเลขีที่...��.....................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย........................................ถนน...........................................หม�$ที่...��.....................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง..............................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน...............................................................................จ้า...
งหว
ดือน................................................................................................

ดือน.......................................�วยป็นบุรากฏว$าที่...$านไดือน.......................................�ที่...*าการ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ณ......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย.........................................ถนน.............................................หม�$ที่...��.................................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง............................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน...................................................................................จ้า...
งหว
ดือน..............................................................................................
และม�ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ไดือน.......................................�ร
บความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายหร�อม�เหตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.................................... อ
นควรเชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อไดือน.......................................�ว$าอาจ้า...ไดือน.......................................�ร
บความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายจ้า...ากการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น /ถมดือน.......................................�น อ
นไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 20 
มาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 24 หร�อมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 27 แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ. 2543 ร�องขีอให�เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�หย ดือน.......................................
การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นน
.น และเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นไดือน.......................................�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�พน
กงานเจ้า...�าหน�าที่...��เขี�าไป็นบุตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รวจ้า...สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตถานที่...��ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น /ถมดือน.......................................�นดือน.......................................
งกล$าวและรายงาน
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นแล�ว เห<นว$าความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายไดือน.......................................�เก�ดือน.......................................ขี2.นหร�ออาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.นจ้า...ากการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นน
.น

อาศ
ยอ*านาจ้า...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ราในมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 29 วรรคสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตอง แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ให�ที่...$าน
ดือน.......................................*าเน�นการ ดือน.......................................
งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุน�.

(ก)  หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
.งแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$บ
ดือน.......................................น�.เป็นบุ�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�นไป็นบุ จ้า...นกว$าจ้า...ะไดือน.......................................�ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 20 มาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 24 หร�อมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 27 
แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543

(ขี)  จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น /จ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ให�เสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตร<จ้า...ภายใน.............ว
น 
(............................ว
น) น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ไดือน.......................................�ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งน�.

หากไม$ดือน.......................................*าเน�นการตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม (ก) หร�อพ�นก*าหนดือน.......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม (ขี) แล�วจ้า...ะดือน.......................................*าเน�นการตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎหมายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุ

(ลงม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ).................................................................
                (..............................................................)

ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าแหน$ง...................................................................
                                                                                 เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น

             ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งไว�ในที่...��เป็นบุMดือน.......................................เผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดินยและเห<นไดือน.......................................�ง$าย ณ บร�เวณที่...��ม�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น
             เม��อว
นที่...��........................เดือน.......................................�อน........................................พ.ศ........................

(โป็นบุรดือน.......................................ดือน.......................................�ค*าเตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�อนดือน.......................................�านหล
ง)



         
ค$าเต�อน

1. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น  โดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�น ไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร และใกล�แนวเขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ที่...��ดือน.......................................�นขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ��นในระยะน�อยกว$า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองเที่...$าขีองความล2ก  โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นการพ
งที่...ลายขีองดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามว�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
ยที่...��ที่...��ควรจ้า...ะกระที่...*า ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��น
บาที่...

การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นโดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�นเก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร  หร�อม�พ�.นที่...��ป็นบุากบ$อดือน.......................................�นหน2�งหม��นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�ความล2ก
หร�อพ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................�ร
บใบร
บแจ้า...�งจ้า...ากเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�น
หน2�งป็นบุN หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

2. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการถมดือน.......................................�นโดือน.......................................ยม�ความสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�งขีองเน�นดือน.......................................�นกว$าระดือน.......................................
บที่...��ดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$างเจ้า...�าขีองอย�$ขี�างเค�ยง และม�พ�.นที่...��ขีองเน�นดือน.......................................�นไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตอง
พ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................ให�ม�การระบายน.*าเพ�ยงพอที่...��จ้า...ะไม$ก$อให�เก�ดือน.......................................
ความเดือน.......................................�อดือน.......................................ร�อนแก$เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�นที่...��อย�$ขี�างเค�ยงหร�อบ คคลอ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��นบาที่...

การถมดือน.......................................�นที่...��ม�พ�.นที่...��เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��เก�นกว$าเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน.......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง โดือน.......................................ย
ไม$ไดือน.......................................�ร
บใบร
บแจ้า...�งจ้า...ากพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

3. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ให�ถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎกระที่...รวงที่...��ออกตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 6 แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การ
ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นหน2�งพ
นบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................
เวลาที่...��ย
งไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

4. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN 
หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

5. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น หร�อจ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขี
การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม�เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นห�าร�อยบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................เวลาที่...��ย
งไม$
ป็นบุฎ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

6. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ม�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ที่...ธ�อ ที่...ธรณ1ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ว$าราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................การจ้า...
งหว
ดือน....................................... ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 34 แห$ง
พระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ภายในสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�บว
น น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

การอ ที่...ธรณ1ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง ไม$เป็นบุ�นการที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ถ�าผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ ที่...ธรณ1ป็นบุระสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตงค1จ้า...ะ
ขีอที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ให�ย��นค*าขีอที่... เลาพร�อมอ ที่...ธรณ1

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าหร
บเจ้า...�าหน�าที่...��ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง 

            สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งที่...างไป็นบุรษณ�ย1ลงที่...ะเบ�ยนตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................อบร
บ เม��อว
นที่...��................เดือน.......................................�อน....................................................พ.ศ...................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามใบร
บเลขีที่...�� ...........................ลงว
นที่...��.................เดือน.......................................�อน.....................................................พ.ศ..................

. สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งให�ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งโดือน.......................................ยตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รง  ร
บเม��อว
นที่...��..........................เดือน.......................................�อน................................................... พ.ศ...................

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)........................................................
                 (........................................................)

      เจ้า...�าหน�าที่...��ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)......................................................
               (.....................................................)

       ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง



 
 แบบ ขีถดือน........................................3 

ค$าสั่�&งให�หยุดการขุดดิ�ดการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน หร�อจ้งก�ดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬)องก�นความเสั่,ยุดการขุดดิหายุดการขุดดิที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&อาจ้งกเกดขุดดินหรือ./น
หร�อจ้งก�ดการแก�ไขุดดินหรือการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน ตามมาตรา   31   วรรคหน.&ง  

(กรณ�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ไดือน.......................................�ก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น)

เลขีที่...��......................../.....................                                                                      
ว
นที่...��..................เดือน.......................................�อน...............................................พ.ศ............................

แจ้า...�งความมาย
ง..............................................................................................ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ถมดือน.......................................�น/เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น
อย�$บ�านเลขีที่...��...................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย..............................ถนน.......................................หม�$ที่...��.....................................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง.......................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน........................................................................................จ้า...
งหว
ดือน..............................................................................................

ดือน.......................................�วยป็นบุรากฏว$าที่...$านไดือน.......................................�ที่...*าการ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................ณ.........................
.....................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย............................................................ถนน...........................................หม�$ที่...��....................................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง.................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.................................................................................จ้า...
งหว
ดือน...........................................................................................................
ซ2�งการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นดือน.......................................
งกล$าว ไดือน.......................................�ก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น

อาศ
ยอ*านาจ้า...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามความในมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 31 วรรคหน2�ง  แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ให�ที่...$าน
ดือน.......................................*าเน�นการดือน.......................................
งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุน�.

(ก)  หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
.งแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$บ
ดือน.......................................น�.เป็นบุ�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�นไป็นบุ จ้า...นกว$าจ้า...ะไดือน.......................................�จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.นหร�อ
จ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ซ2�งก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น

(ขี) จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น/จ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ให�เสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตร<จ้า...ภายใน...................ว
น 
(.......................................ว
น) น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ไดือน.......................................�ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งน�.

หากไม$ดือน.......................................*าเน�นการตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม (ก) หร�อพ�นก*าหนดือน.......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม (ขี) แล�วดือน.......................................*าเน�นการตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎหมายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุ

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)...............................................................
                (..............................................................)

ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าแหน$ง...................................................................
                                                                                                      เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น

 ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งไว�ในที่...��เป็นบุMดือน.......................................เผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดินยและเห<นไดือน.......................................�ง$าย ณ บร�เวณที่...��ม�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น
เม��อว
นที่...��....................เดือน.......................................�อน....................................................พ.ศ.................
(โป็นบุรดือน.......................................ดือน.......................................�ค*าเตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�อนดือน.......................................�านหล
ง)



ค$าเต�อน

1. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น โดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�นไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร และใกล�แนวเขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ที่...��ดือน.......................................�นขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ��นในระยะน�อยกว$า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองเที่...$าขีองความล2ก โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นการพ
งที่...ลายขีองดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามว�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
ยที่...��ที่...��ควรจ้า...ะกระที่...*า ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��น
บาที่...

การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นโดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�นเก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��ป็นบุากบ$อดือน.......................................�นหน2�งหม��นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�ความล2กหร�อ
พ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................�ร
บใบแจ้า...�งจ้า...ากเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN  
หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ 

2. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยม�ความสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�งขีองเน�นดือน.......................................�นเก�นกว$าระดือน.......................................
บที่...��ดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$างเจ้า...�าขีองอย�$ขี�างเค�ยง และม�พ�.นที่...��ขีองเน�นดือน.......................................�น ไม$
เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................ให�ม�การระบายน.*าเพ�ยงพอที่...��จ้า...ะไม$ก$อให�
เก�ดือน.......................................ความเดือน.......................................�อดือน.......................................ร�อนแก$เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�นที่...��อย�$ขี�างเค�ยงหร�อบ คคลอ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��นบาที่...

การถมดือน.......................................�นที่...��ม�พ�.นที่...��เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��เก�นกว$าเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน.......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง โดือน.......................................ยไม$
ไดือน.......................................�ร
บใบร
บแจ้า...�งจ้า...ากเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

3. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ให�ถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎกระที่...รวงที่...��ออกตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 6 แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การ
ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นหน2�งพ
นบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................
เวลาที่...��ย
งไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

4. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN  
หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

5. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น หร�อจ้า...
ดือน.......................................การการ
แก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นห�าร�อยบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................เวลา
ที่...��ย
งไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

6. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ม�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ที่...ธ�อ ที่...ธรณ1ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ว$าราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................การจ้า...
งหว
ดือน....................................... ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 34 แห$ง
พระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ภายในสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�บว
น น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

การอ ที่...ธรณ1ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง ไม$เป็นบุ�นการที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ถ�าผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ ที่...ธรณ1ป็นบุระสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตงค1จ้า...ะ
ขีอที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ให�ย��นค*าขีอที่... เลาพร�อมอ ที่...ธรณ1

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าหร
บเจ้า...�าหน�าที่...��ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งที่...างไป็นบุรษณ�ย1ลงที่...ะเบ�ยนตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................อบร
บ เม��อว
นที่...��.....................เดือน.......................................�อน...........................................พ.ศ.........................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามใบร
บเลขีที่...��...................................ว
นที่...��.....................เดือน.......................................�อน...........................................พ.ศ.........................
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งให�ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งโดือน.......................................ยตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รง  ร
บเม��อว
นที่...��.............................เดือน.......................................�อน.....................................พ.ศ.................................

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ).....................................................
                (.....................................................)

                                                                                                                   เจ้า...�าหน�าที่...��ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)...................................................
               (....................................................)

                                                                                                                        ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง



   แบบ ขีถดือน........................................4

       

ค$าสั่�&งให�หยุดการขุดดิ�ดการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน หร�อจ้งก�ดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬)องก�นความเสั่,ยุดการขุดดิหายุดการขุดดิที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&อาจ้งกเกดขุดดินหรือ./น
หร�อจ้งก�ดการแก�ไขุดดินหรือการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน ตามมาตรา   31   วรรคหน.&ง  

(กรณ�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�นไดือน.......................................�ก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น)

เลขีที่...��.........................../..........................                                                          ..........................................................
..........................................................

ว
นที่...��...........................เดือน.......................................�อน...............................................พ.ศ............................
แจ้า...�งความมาย
ง................................................................................................... ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ถมดือน.......................................�น/เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น

อย�$บ�านเลขีที่...��..........................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย...........................................ถนน...........................หม�$ที่...��............................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง......................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน........................................................................................จ้า...
งหว
ดือน...............................................................................................

ดือน.......................................�วยป็นบุรากฏว$าที่...$านไดือน.......................................�ที่...*าการ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ณ..............................................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย.........................................ถนน...............................หม�$ที่...��.......................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง................................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน................................................................................จ้า...
งหว
ดือน.............................................................................................
ซ2�งการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นดือน.......................................
งกล$าว ไดือน.......................................�ก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น

อาศ
ยอ*านาจ้า...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามความในมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 31 วรรคหน2�ง แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ให�ที่...$านดือน.......................................*าเน�น
การ ดือน.......................................
งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุน�.

(ก) หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
.งแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$บ
ดือน.......................................น�.เป็นบุ�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�นไป็นบุ จ้า...นกว$าจ้า...ะไดือน.......................................�จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.นหร�อจ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขี
การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ซ2�งก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น

(ขี) จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น/จ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ให�เสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตร<จ้า...ภายใน.............................ว
น
(ว
น...................................ว
น) น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ไดือน.......................................�ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งน�.

หากไม$ดือน.......................................*าเน�นการตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม (ก) หร�อพ�นก*าหนดือน.......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม (ขี) แล�วจ้า...ะดือน.......................................*าเน�นการตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎหมายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุ

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)...................................................................
                 (.................................................................)

ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าแหน$ง.......................................................................
                                                                                                                 เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น
ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งไว�ในที่...��เป็นบุMดือน.......................................เผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดินยและเห<นไดือน.......................................�ง$าย ณ บร�เวณที่...��ม�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น
เม��อว
นที่...��....................เดือน.......................................�อน.................................................พ.ศ...................
(โป็นบุรดือน.......................................ดือน.......................................�ค*าเตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�อนดือน.......................................�านหล
ง)



ค$าเต�อน

1. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น โดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�นไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร และใกล�แนวเขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ที่...��ดือน.......................................�นขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ��นในระยะน�อยกว$า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองเที่...$าขีองความล2ก โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นการพ
งที่...ลายขีองดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามว�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
ยที่...��ที่...��ควรจ้า...ะกระที่...*า ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��น
บาที่...

การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นโดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�นเก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��ป็นบุากบ$อดือน.......................................�นหน2�งหม��นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�ความล2กหร�อ
พ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................�ร
บใบแจ้า...�งจ้า...ากเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN  
หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ 

2. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยม�ความสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�งขีองเน�นดือน.......................................�นเก�นกว$าระดือน.......................................
บที่...��ดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$างเจ้า...�าขีองอย�$ขี�างเค�ยง และม�พ�.นที่...��ขีองเน�นดือน.......................................�น ไม$
เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................ให�ม�การระบายน.*าเพ�ยงพอที่...��จ้า...ะไม$ก$อให�
เก�ดือน.......................................ความเดือน.......................................�อดือน.......................................ร�อนแก$เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�นที่...��อย�$ขี�างเค�ยงหร�อบ คคลอ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��นบาที่...

การถมดือน.......................................�นที่...��ม�พ�.นที่...��เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��เก�นกว$าเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน.......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง โดือน.......................................ยไม$
ไดือน.......................................�ร
บใบร
บแจ้า...�งจ้า...ากเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

3. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ให�ถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎกระที่...รวงที่...��ออกตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 6 แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การ
ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นหน2�งพ
นบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................
เวลาที่...��ย
งไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

4. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN  
หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

5. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น หร�อจ้า...
ดือน.......................................การการ
แก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นห�าร�อยบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................เวลา
ที่...��ย
งไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

6. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ม�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ที่...ธ�อ ที่...ธรณ1ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ว$าราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................การจ้า...
งหว
ดือน....................................... ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 34 แห$ง
พระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ภายในสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�บว
น น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

การอ ที่...ธรณ1ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง ไม$เป็นบุ�นการที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ถ�าผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ ที่...ธรณ1ป็นบุระสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตงค1จ้า...ะ
ขีอที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ให�ย��นค*าขีอที่... เลาพร�อมอ ที่...ธรณ1

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าหร
บเจ้า...�าหน�าที่...��ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งที่...างไป็นบุรษณ�ย1ลงที่...ะเบ�ยนตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................อบร
บ เม��อว
นที่...��.....................เดือน.......................................�อน...........................................พ.ศ.........................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามใบร
บเลขีที่...��...................................ว
นที่...��.....................เดือน.......................................�อน...........................................พ.ศ.........................
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งให�ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งโดือน.......................................ยตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รง  ร
บเม��อว
นที่...��.............................เดือน.......................................�อน.....................................พ.ศ...................

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ).....................................................
                (.....................................................)

                                                                                                                 เจ้า...�าหน�าที่...��ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)...................................................
               (....................................................)

                                                                                                                       ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง



 
แบบ ขีถดือน........................................5

ค$าสั่�&งให�หยุดการขุดดิ�ดการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน หร�อจ้งก�ดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬)องก�นความเสั่,ยุดการขุดดิหายุดการขุดดิที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&อาจ้งกเกดขุดดินหรือ./น
หร�อจ้งก�ดการแก�ไขุดดินหรือการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน ตามมาตรา   31   วรรคหน.&ง  

(กรณ�ม�เหตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.................................... ฉ กเฉ�น) 
เลขีที่...��.........................../..........................                                                          ..........................................................

..........................................................
ว
นที่...��...........................เดือน.......................................�อน...............................................พ.ศ............................

แจ้า...�งความมาย
ง................................................................................................... ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ถมดือน.......................................�น/เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น
อย�$บ�านเลขีที่...��..........................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย...........................................ถนน...........................หม�$ที่...��............................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง......................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน........................................................................................จ้า...
งหว
ดือน...............................................................................................

ดือน.......................................�วยป็นบุรากฏว$าที่...$านไดือน.......................................�ที่...*าการ.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ณ..............................................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย.........................................ถนน...............................หม�$ที่...��......................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง................................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน................................................................................จ้า...
งหว
ดือน.............................................................................................
ซ2�งการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นดือน.......................................
งกล$าว ไดือน.......................................�ก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น

อาศ
ยอ*านาจ้า...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามความในมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 31 วรรคหน2�ง แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ให�ที่...$านดือน.......................................*าเน�น
การ ดือน.......................................
งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุน�.

(ก) หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
.งแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$บ
ดือน.......................................น�.เป็นบุ�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�นไป็นบุ จ้า...นกว$าจ้า...ะไดือน.......................................�จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.นหร�อจ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขี
การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ซ2�งก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น

(ขี) จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น/จ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ให�เสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตร<จ้า...ภายใน.............................ว
น
(ว
น...................................ว
น) น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ไดือน.......................................�ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งน�.

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)...................................................................
                 (.................................................................)

ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าแหน$ง.......................................................................
                                                                                                                 เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น
ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งไว�ในที่...��เป็นบุMดือน.......................................เผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดินยและเห<นไดือน.......................................�ง$าย ณ บร�เวณที่...��ม�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น
เม��อว
นที่...��....................เดือน.......................................�อน.................................................พ.ศ...................
(โป็นบุรดือน.......................................ดือน.......................................�ค*าเตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�อนดือน.......................................�านหล
ง)



ค$าเต�อน

1. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น โดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�นไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร และใกล�แนวเขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ที่...��ดือน.......................................�นขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ��นในระยะน�อยกว$า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองเที่...$าขีองความล2ก โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นการพ
งที่...ลายขีองดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามว�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
ยที่...��ที่...��ควรจ้า...ะกระที่...*า ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��น
บาที่...

การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นโดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�นเก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��ป็นบุากบ$อดือน.......................................�นหน2�งหม��นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�ความล2กหร�อ
พ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................�ร
บใบแจ้า...�งจ้า...ากเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN  
หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ 

2. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยม�ความสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�งขีองเน�นดือน.......................................�นเก�นกว$าระดือน.......................................
บที่...��ดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$างเจ้า...�าขีองอย�$ขี�างเค�ยง และม�พ�.นที่...��ขีองเน�นดือน.......................................�น ไม$
เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................ให�ม�การระบายน.*าเพ�ยงพอที่...��จ้า...ะไม$ก$อให�
เก�ดือน.......................................ความเดือน.......................................�อดือน.......................................ร�อนแก$เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�นที่...��อย�$ขี�างเค�ยงหร�อบ คคลอ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��นบาที่...

การถมดือน.......................................�นที่...��ม�พ�.นที่...��เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��เก�นกว$าเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน.......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง โดือน.......................................ยไม$
ไดือน.......................................�ร
บใบร
บแจ้า...�งจ้า...ากเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

3. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ให�ถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎกระที่...รวงที่...��ออกตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 6 แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การ
ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นหน2�งพ
นบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................
เวลาที่...��ย
งไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

4. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN  
หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

5. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น หร�อจ้า...
ดือน.......................................การการ
แก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นห�าร�อยบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................เวลา
ที่...��ย
งไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

6. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ม�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ที่...ธ�อ ที่...ธรณ1ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ว$าราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................การจ้า...
งหว
ดือน....................................... ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 34 แห$ง
พระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ภายในสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�บว
น น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

การอ ที่...ธรณ1ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง ไม$เป็นบุ�นการที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ถ�าผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ ที่...ธรณ1ป็นบุระสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตงค1จ้า...ะ
ขีอที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ให�ย��นค*าขีอที่... เลาพร�อมอ ที่...ธรณ1

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าหร
บเจ้า...�าหน�าที่...��ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งที่...างไป็นบุรษณ�ย1ลงที่...ะเบ�ยนตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................อบร
บ เม��อว
นที่...��.....................เดือน.......................................�อน...........................................พ.ศ.........................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามใบร
บเลขีที่...��...................................ว
นที่...��.....................เดือน.......................................�อน...........................................พ.ศ.........................
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งให�ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งโดือน.......................................ยตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รง  ร
บเม��อว
นที่...��.............................เดือน.......................................�อน.....................................พ.ศ...................

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ).....................................................
                (.....................................................)

                                                                                                                    เจ้า...�าหน�าที่...��ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)...................................................
               (....................................................)

                                                                                                                        ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง



 
  แบบ ขีถดือน........................................6

ค$าสั่�&งให�ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ฏิบัติตามคำบ�ตตามค$าสั่�&งขุดดินหรือองพน�กงานเจ้งก�าหน�าที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,& ตามมาตรา   31   วรรคสั่อง  
(  กรณีเจ,เจ้งก�าพน�กงานที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d�องถ&นเห6นชอบด�วยุดการขุดดิก�บค$าสั่�&งขุดดินหรือองพน�กงานเจ้งก�าหน�าที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&  )  

เลขีที่...��.........................../..........................                                                          ..........................................................
..........................................................

ว
นที่...��...........................เดือน.......................................�อน...............................................พ.ศ............................
แจ้า...�งความมาย
ง............................................................................................................. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ถมดือน.......................................�น/เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น

อย�$บ�านเลขีที่...��..........................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย...........................................ถนน................................หม�$ที่...��.......................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง......................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน........................................................................................จ้า...
งหว
ดือน...............................................................................................

ดือน.......................................�วยป็นบุรากฏว$าที่...$านไดือน.......................................�ที่...*าการ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ณ..............................................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย.........................................ถนน..........................หม�$ที่...��............................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง................................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน................................................................................จ้า...
งหว
ดือน.............................................................................................
ซ2�งการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นดือน.......................................
งกล$าว ไดือน.......................................�ก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น

อาศ
ยอ*านาจ้า...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามความในมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 31 วรรคหน2�ง แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ให�ที่...$านดือน.......................................*าเน�น
การ ดือน.......................................
งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุน�.

(ก) หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
.งแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$บ
ดือน.......................................น�.เป็นบุ�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�นไป็นบุ จ้า...นกว$าจ้า...ะไดือน.......................................�จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.นหร�อจ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขี
การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ซ2�งก$อหร�ออาจ้า...ก$อให�เก�ดือน.......................................ความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อที่...ร
พย1สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�นขีองบ คคลอ��น

(ขี) จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น/จ้า...
ดือน.......................................การแก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ให�เสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตร<จ้า...ภายใน.............................ว
น
(ว
น...................................ว
น) น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ไดือน.......................................�ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งน�.

อาศ
ยอ*านาจ้า...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามความในมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 31 วรรคสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตอง แห$งป็นบุระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 เจ้า...�าพน
กงาน
ที่...�องถ��น พ�จ้า...ารณาแล�วเห<นชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................อบดือน.......................................�วยก
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองพน
กงานเจ้า...�าหน�าที่...�� จ้า...2งให�ที่...$านป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองพน
กงานาเจ้า...�าหน�าที่...�� และ
ถ�อว$าค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองพน
กงานเจ้า...�าหน�าที่...��เป็นบุ�นค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
.งแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�น

หากไม$ดือน.......................................*าเน�นการตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม (ก) หร�อพ�นก*าหนดือน.......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม (ขี) แล�วจ้า...ะดือน.......................................*าเน�นการตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎหมายตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อไป็นบุ

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)...................................................................
                 (.................................................................)

ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าแหน$ง.......................................................................
                                                                                                                 เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น
ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งไว�ในที่...��เป็นบุMดือน.......................................เผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดินยและเห<นไดือน.......................................�ง$าย ณ บร�เวณที่...��ม�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น
เม��อว
นที่...��....................เดือน.......................................�อน.................................................พ.ศ...................
(โป็นบุรดือน.......................................ดือน.......................................�ค*าเตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�อนดือน.......................................�านหล
ง)



ค$าเต�อน

1. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น โดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�นไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร และใกล�แนวเขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ที่...��ดือน.......................................�นขีองผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ��นในระยะน�อยกว$า
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองเที่...$าขีองความล2ก โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นการพ
งที่...ลายขีองดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามว�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
ยที่...��ที่...��ควรจ้า...ะกระที่...*า ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��น
บาที่...

การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นโดือน.......................................ยม�ความล2กจ้า...ากระดือน.......................................
บพ�.นดือน.......................................�นเก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��ป็นบุากบ$อดือน.......................................�นหน2�งหม��นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�ความล2กหร�อ
พ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................�ร
บใบแจ้า...�งจ้า...ากเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN  
หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ 

2. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยม�ความสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�งขีองเน�นดือน.......................................�นเก�นกว$าระดือน.......................................
บที่...��ดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$างเจ้า...�าขีองอย�$ขี�างเค�ยง และม�พ�.นที่...��ขีองเน�นดือน.......................................�น ไม$
เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามที่...��เจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$จ้า...
ดือน.......................................ให�ม�การระบายน.*าเพ�ยงพอที่...��จ้า...ะไม$ก$อให�
เก�ดือน.......................................ความเดือน.......................................�อดือน.......................................ร�อนแก$เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�นที่...��อย�$ขี�างเค�ยงหร�อบ คคลอ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นหน2�งหม��นบาที่...

การถมดือน.......................................�นที่...��ม�พ�.นที่...��เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตองพ
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร หร�อม�พ�.นที่...��เก�นกว$าเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��นป็นบุระกาศก*าหนดือน.......................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง โดือน.......................................ยไม$
ไดือน.......................................�ร
บใบร
บแจ้า...�งจ้า...ากเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

3. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ให�ถ�กตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎกระที่...รวงที่...��ออกตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 6 แห$งพระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การ
ขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นหน2�งพ
นบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................
เวลาที่...��ย
งไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

4. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�หย ดือน.......................................การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษจ้า...*าค กไม$เก�นหน2�งป็นบุN  
หร�อป็นบุร
บไม$เก�นห�าหม��นบาที่... หร�อที่...
.งจ้า...*าที่...
.งป็นบุร
บ

5. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ที่...��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งให�จ้า...
ดือน.......................................การป็นบุLองก
นความเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ยหายที่...��อาจ้า...เก�ดือน.......................................ขี2.น หร�อจ้า...
ดือน.......................................การการ
แก�ไขีการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�องระวางโที่...ษป็นบุร
บไม$เก�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามหม��นบาที่... และป็นบุร
บเป็นบุ�นรายว
นอ�กว
นละไม$เก�นห�าร�อยบาที่...ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ลอดือน.......................................เวลา
ที่...��ย
งไม$ป็นบุฏ�บ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................าม

6. ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ม�สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ที่...ธ�อ ที่...ธรณ1ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$อผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ว$าราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................การจ้า...
งหว
ดือน....................................... ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามมาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รา 34 แห$ง
พระราชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................บ
ญญ
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�การขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นและถมดือน.......................................�น พ.ศ.2543 ภายในสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตามสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�บว
น น
บแตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................$ว
นที่...��ร
บที่...ราบค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

การอ ที่...ธรณ1ค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามวรรคหน2�ง ไม$เป็นบุ�นการที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ถ�าผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��อ ที่...ธรณ1ป็นบุระสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตงค1จ้า...ะ
ขีอที่... เลาการบ
งค
บตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งขีองเจ้า...�าพน
กงานที่...�องถ��น ให�ย��นค*าขีอที่... เลาพร�อมอ ที่...ธรณ1

สั่$าหร�บเจ้งก�าหน�าที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&ผู้ส่งคำสั่ง���P��9�สั่:งค$าสั่�&ง
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งที่...างไป็นบุรษณ�ย1ลงที่...ะเบ�ยนตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................อบร
บ เม��อว
นที่...��.....................เดือน.......................................�อน...........................................พ.ศ.........................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามใบร
บเลขีที่...��...................................ว
นที่...��.....................เดือน.......................................�อน...........................................พ.ศ.........................
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งให�ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�งโดือน.......................................ยตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รง  ร
บเม��อว
นที่...��.............................เดือน.......................................�อน.....................................พ.ศ...................

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ).....................................................
                (.....................................................)

                                                                                                                  เจ้า...�าหน�าที่...��ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต$งค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)...................................................
               (....................................................)

                                                                                                                         ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ร
บค*าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
�ง



แบบ ขีถดือน........................................7
หน�งสั่�อแสั่ดงความยุดการขุดดินยุดการขุดดิอมขุดดินหรือองผู้ส่งคำสั่ง���P��9�ควบค�มงานขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดน

(แนบใบแจ้า...�งการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�นหร�อถมดือน.......................................�น)

เขี�ยนที่...��......................................................................................
ว
นที่...��...........................เดือน.......................................�อน...............................................พ.ศ............................

โดือน.......................................ยหน
งสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�อฉบ
บน�. ขี�าพเจ้า...�า.......................................................................................................... ซ2�งเป็นบุ�นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ไดือน.......................................�ร
บ
ใบอน ญาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ให�เป็นบุ�นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ป็นบุระกอบว�ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�พว�ศวกรรมควบค มตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามกฎหมายว$าดือน.......................................�วยว�ศวกร ป็นบุระเภที่............................................................
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตาขีา......................................แขีนง....................................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามใบอน ญาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................เลขีที่...ะเบ�ยน...........................................
และขีณะน�.ไม$ไดือน.......................................�ถ�กเพ�กถอนใบอน ญาตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ให�ป็นบุระกอบว�ชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�พดือน.......................................
งกล$าว  อาย .......................ป็นบุN   สำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต
ญชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................าตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�..........................................
อย�$บ�านเลขีที่...��.................................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย.........................................ถนน..........................หม�$ที่...��........................
ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง................................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน................................................................................จ้า...
งหว
ดือน............................................................................................
โที่...รศ
พที่...1.......................................................ที่...��ที่...*างาน...............................................................โที่...รศ
พที่...1..................................

ย�นยอมเป็นบุ�นผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ควบค มงานขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามใบแจ้า...�งขีอง...................................................................................................
เพ��อที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�น ณ.........................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................รอก/ซอย..............................ถนน............................................หม�$
ที่...��................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล/แขีวง.................................อ*าเภอ/เขีตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................................................จ้า...
งหว
ดือน.....................................................................................
โดือน.......................................ยม�ความล2ก/ความสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต�ง จ้า...ากระดือน.......................................
บดือน.......................................�นเดือน.......................................�ม.........................................เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร  พ�.นที่...��...................................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร
เพ��อใชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................�เป็นบุ�น................................................................................................................................................................................

ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามแผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดินนผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
งบร�เวณ  แบบแป็นบุลน   รายการป็นบุระกอบแบบแป็นบุลน  และรายการค*านวณที่...��ไดือน.......................................�ย��นแจ้า...�งไว�ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ามใบแจ้า...�ง  
 (แบบ ขีถดือน........................................1) ลงว
นที่...��....................เดือน.......................................�อน...............................พ.ศ......................จ้า...นกว$าจ้า...ะที่...*าการขี ดือน.......................................ดือน.......................................�น/ถมดือน.......................................�นแล�วเสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ตร<จ้า...

เพ��อเป็นบุ�นหล
กฐาน ขี�าพเจ้า...�าไดือน.......................................�ลงลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อไว�เป็นบุ�นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต*าค
ญ

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ............................................ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��ควบค มงาน
                                                                              (.............................................)

                                                                                          (ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)..........................................ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง
                                                                          (...............................................)

                                                                      (ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)..........................................พยาน
                                                                          (..................................................)

                                                                      (ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)............................................พยาน
                                                                             (.................................................)



หน�งสั่�อยุดการขุดดินยุดการขุดดิอมให�ที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d$าการขุดดินหรือ�ดดนหร�อถมดนในที่อาจเกิดขึ้น�mp�c.tmp��횬ဂ¨�����H�O:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&ดน

เขี�ยนที่...��......................................................................................
ว
นที่...��...........................เดือน.......................................�อน...............................................พ.ศ............................

ขี�าพเจ้า...�า.......................................................................................................... อย�$บ�านเลขีที่...��........................................
หม�$ที่...��.............ถนน.........................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล.......................................................อ*าเภอ.................................................
จ้า...
งหว
ดือน................................................................................เป็นบุ�นเจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น โฉนดือน.......................................ที่...��ดือน.......................................�น เลขีที่...�� /นสำนักงานตั้งอยู่เลขที่...........................................................ต.3 ก /อ��น ๆ................................................................
ซ2�งตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................
.งอย�$ ณ หม�$ที่...��............................ถนน................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................*าบล.....................................อ*าเภอ.........................................
จ้า...
งหว
ดือน....................................................................................ย�นยอมให�........................................................................................................................
ที่...*าการ............................................................ในที่...��ดือน.......................................�นดือน.......................................
งกล$าว เน�.อที่...��...........................................ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ารางเมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร ม�ขีนาดือน.......................................ที่...��ดือน.......................................�นดือน.......................................
งน�.

ที่...�ศเหน�อ ยาว............................................... เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร  จ้า...ดือน......................................................................................................
ที่...�ศใตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................� ยาว............................................... เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร  จ้า...ดือน......................................................................................................
ที่...�ศตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ะว
นออก ยาว.............................................. เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร  จ้า...ดือน......................................................................................................
ที่...�ศตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ะว
นตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ก ยาว............................................. เมตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................ร  จ้า...ดือน......................................................................................................

(ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)............................................เจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�น
                                                                                      (.............................................)

                                                                                                   (ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ).......................................... พยาน
                                                                                       (...............................................)

                                                                              (ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)..........................................  พยาน
                                                                                      (..............................................)

ขี�าพเจ้า...�าขีอร
บรองว$าลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อหร�อลายพ�มพ1น�.วม�อขี�างบนน�. เป็นบุ�นขีองเจ้า...�าขีองที่...��ดือน.......................................�นดือน.......................................
งกล$าวขี�างตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน....................................�นจ้า...ร�ง

                                                                               (ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)............................................ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน�.�.�.�coĈ�en��y�ทิศตะวันออก...............................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน��แจ้า...�ง
                                                                                      (.............................................)

                                                                                                  (ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ)..........................................  พยาน
                                                                                       (...............................................)

                                                                              (ลายม�อชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่.........................................��อ).......................................... พยาน
                                                                                      (..............................................)
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