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เจ้า...าพนกงานที่...องถน
ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*า-งไวในที่...เป็นบุMดือน.......................................เ ยและเห<นไดือน.......................................ง$าย ณ บรเวณที่...มการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น
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ค$าเตอน
1. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................น โดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................น ไม$เกน-ามเม ร และใกลแนวเขี ที่...ดือน.......................................นขีอง อนในระยะนอยกว$า
-องเที่...$าขีองความล2ก โดือน.......................................ยไม$จ้า...ดือน.......................................การป็นบุอL งกนการพงที่...ลายขีองดือน.......................................น ามว-ยที่...ที่...ควรจ้า...ะกระที่...*า องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกนหน2งหมน
บาที่...
การขีดือน.......................................ดือน.......................................นโดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................นเกน-ามเม ร หรอมพ.นที่...ป็นบุากบ$อดือน.......................................นหน2งหมน ารางเม ร หรอมความล2ก
หรอพ.นที่... ามที่...เจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................รบใบรบแจ้า...งจ้า...ากเจ้า...าพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกน
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การถมดือน.......................................นที่...มพ.นที่...เกน-องพน ารางเม ร หรอมพ.นที่...เกนกว$าเจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... ามวรรคหน2ง โดือน.......................................ย
ไม$ไดือน.......................................รบใบรบแจ้า...งจ้า...ากพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
3. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏบ ใหถก อง ามกฎกระที่...รวงที่...ออก ามมา รา 6 แห$งพระรา0บญญ การ
ขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหน2งพนบาที่... ลอดือน.......................................
เวลาที่...ยงไม$ป็นบุฏบ าม
4. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหหยดือน.......................................การขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN
หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
5. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหจ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขีน2. หรอจ้า...ดือน.......................................การแกไขี
การขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษป็นบุรบไมเกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหารอยบาที่... ลอดือน.......................................เวลาที่...ยงไม$
ป็นบุฎบ าม
6. รบค*า-ง ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ม-ที่...ธอที่...ธรณ1 $อ ว$ารา0การจ้า...งหวดือน....................................... ามมา รา 34 แห$ง
พระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 ภายใน-าม-บวน นบแ $วนที่...รบที่...ราบค*า-ง
การอที่...ธรณ1ค*า-ง ามวรรคหน2ง ไม$เป็นบุนการที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ถา อที่...ธรณ1ป็นบุระ-งค1จ้า...ะ
ขีอที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ใหยนค*าขีอที่...เลาพรอมอที่...ธรณ1
-*าหรบเจ้า...าหนาที่... -$งค*า-ง

.

-$งที่...างไป็นบุรษณย1ลงที่...ะเบยน อบรบ เมอวนที่... ................เดือน.......................................อน....................................................พ.ศ...................
ามใบรบเลขีที่... ...........................ลงวนที่....................เดือน.......................................อน.....................................................พ.ศ..................
-$งให รบค*า-งโดือน.......................................ย รง รบเมอวนที่.............................เดือน.......................................อน................................................... พ.ศ...................

(ลายมอ0อ)........................................................
(........................................................)
เจ้า...าหนาที่... -$งค*า-ง
(ลายมอ0อ)......................................................
(.....................................................)
รบค*า-ง

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

ค$าสั่&งใหหยุดการขุดดิดการขุดดินหรือดดนหรอถมดน หรอจ้งกดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬)องกนความเสั่,ยุดการขุดดิหายุดการขุดดิที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ဂ¨HO:/OOO330/ooo/sfx2/source/dอ,& าจ้งกเกดขุดดินหรือ./น
หรอจ้งกดการแกไขุดดินหรือการขุดดินหรือดดนหรอถมดน ตามมาตรา 31 วรรคหน.&ง
(กรณการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น ไดือน.......................................ก$อหรออาจ้า...ก$อใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน)
เลขีที่.........................../.....................
วนที่.....................เดือน.......................................อน...............................................พ.ศ............................
แจ้า...งความมายง.............................................................................................. ขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ ถมดือน.......................................น/เจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................น
อย$บานเลขีที่...................................... รอก/ซอย..............................ถนน.......................................หม$ที่........................................
*าบล/แขีวง.......................................อ*าเภอ/เขี ....................................................จ้า...งหวดือน..............................................................................................
ดือน.......................................วยป็นบุรากฏว$าที่...$านไดือน.......................................ที่...*าการ...................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................ณ.........................
..................... รอก/ซอย............................................................ถนน...........................................หม$ที่.......................................
*าบล/แขีวง.................................อ*าเภอ/เขี .............................................จ้า...งหวดือน...........................................................................................................
ซ2งการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................นดือน.......................................งกล$าว ไดือน.......................................ก$อหรออาจ้า...กอ$ ใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน
อาศยอ*านาจ้า... ามความในมา รา 31 วรรคหน2ง แห$งพระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 ใหที่...$าน
ดือน.......................................*าเนนการดือน.......................................ง $อไป็นบุน.
(ก) หยดือน.......................................การขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น .งแ $บดือน.......................................น.เป็นบุน นไป็นบุ จ้า...นกว$าจ้า...ะไดือน.......................................จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.นหรอ
จ้า...ดือน.......................................การแกไขีการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น ซ2งก$อหรออาจ้า...ก$อใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน
(ขี) จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.น/จ้า...ดือน.......................................การแกไขีการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น ใหเ-ร<จ้า...ภายใน...................วน
(.......................................วน) นบแ $วนที่...ไดือน.......................................รบที่...ราบค*า-งน.
หากไม$ดือน.......................................*าเนนการ าม (ก) หรอพนก*าหนดือน....................................... าม (ขี) แลวดือน.......................................*าเนนการ ามกฎหมาย $อไป็นบุ
(ลายมอ0อ)...............................................................
(..............................................................)
*าแหน$ง...................................................................
เจ้า...าพนกงานที่...องถน
ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*า-งไวในที่...เป็นบุMดือน.......................................เ ยและเห<นไดือน.......................................ง$าย ณ บรเวณที่...มการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น
เมอวนที่.......................เดือน.......................................อน....................................................พ.ศ.................
(โป็นบุรดือน.......................................ดือน.......................................ค*าเ อนดือน.......................................านหลง)

ค$าเตอน
1. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................น โดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................นไม$เกน-ามเม ร และใกลแนวเขี ที่...ดือน.......................................นขีอง อนในระยะนอยกว$า
-องเที่...$าขีองความล2ก โดือน.......................................ยไม$จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนการพงที่...ลายขีองดือน.......................................น ามว-ยที่...ที่...ควรจ้า...ะกระที่...*า องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกนหน2งหมน
บาที่...
การขีดือน.......................................ดือน.......................................นโดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................นเกน-ามเม ร หรอมพ.นที่...ป็นบุากบ$อดือน.......................................นหน2งหมน ารางเม ร หรอมความล2กหรอ
พ.นที่... ามที่...เจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................รบใบแจ้า...งจ้า...ากเจ้า...าพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN
หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
2. ใดือน.......................................ที่...*าการถมดือน.......................................น โดือน.......................................ยมความ-งขีองเนนดือน.......................................นเกนกว$าระดือน.......................................บที่...ดือน.......................................น $างเจ้า...าขีองอย$ขีางเคยง และมพ.นที่...ขีองเนนดือน.......................................น ไม$
เกน-องพน ารางเม ร หรอมพ.นที่... ามที่...เจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$จ้า...ดือน.......................................ใหมการระบายน.*าเพยงพอที่...จ้า...ะไม$ก$อให
เกดือน.......................................ความเดือน.......................................อดือน.......................................รอนแก$เจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................นที่...อย$ขีางเคยงหรอบคคลอน องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกนหน2งหมนบาที่...
การถมดือน.......................................นที่...มพ.นที่...เกน-องพน ารางเม ร หรอมพ.นที่...เกนกว$าเจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... ามวรรคหน2ง โดือน.......................................ยไม$
ไดือน.......................................รบใบรบแจ้า...งจ้า...ากเจ้า...าพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
3. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏบ ใหถก อง ามกฎกระที่...รวงที่...ออก ามมา รา 6 แห$งพระรา0บญญ การ
ขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหน2งพนบาที่... ลอดือน.......................................
เวลาที่...ยงไม$ป็นบุฏบ าม
4. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหหยดือน.......................................การขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN
หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
5. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหจ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.น หรอจ้า...ดือน.......................................การการ
แกไขีการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหารอยบาที่... ลอดือน.......................................เวลา
ที่...ยงไม$ป็นบุฏบ าม
6. รบค*า-ง ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ม-ที่...ธอที่...ธรณ1 $อ ว$ารา0การจ้า...งหวดือน....................................... ามมา รา 34 แห$ง
พระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 ภายใน-าม-บวน นบแ $วนที่...รบที่...ราบค*า-ง
การอที่...ธรณ1ค*า-ง ามวรรคหน2ง ไม$เป็นบุนการที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ถา อที่...ธรณ1ป็นบุระ-งค1จ้า...ะ
ขีอที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ใหยนค*าขีอที่...เลาพรอมอที่...ธรณ1
-*าหรบเจ้า...าหนาที่... -$งค*า-ง
-$งที่...างไป็นบุรษณย1ลงที่...ะเบยน อบรบ เมอวนที่........................เดือน.......................................อน...........................................พ.ศ.........................
ามใบรบเลขีที่......................................วนที่........................เดือน.......................................อน...........................................พ.ศ.........................
-$งให รบค*า-งโดือน.......................................ย รง รบเมอวนที่................................เดือน.......................................อน.....................................พ.ศ.................................
(ลายมอ0อ).....................................................
(.....................................................)
เจ้า...าหนาที่... -$งค*า-ง

(ลายมอ0อ)...................................................
(....................................................)
รบค*า-ง
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ค$าสั่&งใหหยุดการขุดดิดการขุดดินหรือดดนหรอถมดน หรอจ้งกดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬)องกนความเสั่,ยุดการขุดดิหายุดการขุดดิที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ဂ¨HO:/OOO330/ooo/sfx2/source/dอ,& าจ้งกเกดขุดดินหรือ./น
หรอจ้งกดการแกไขุดดินหรือการขุดดินหรือดดนหรอถมดน ตามมาตรา 31 วรรคหน.&ง
(กรณการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................นไดือน.......................................ก$อหรออาจ้า...ก$อใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน)
เลขีที่............................../..........................

..........................................................
..........................................................
วนที่..............................เดือน.......................................อน...............................................พ.ศ............................
แจ้า...งความมายง................................................................................................... ขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ ถมดือน.......................................น/เจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................น
อย$บานเลขีที่............................................. รอก/ซอย...........................................ถนน...........................หม$ที่...............................
*าบล/แขีวง......................................อ*าเภอ/เขี ....................................................จ้า...งหวดือน...............................................................................................
ดือน.......................................วยป็นบุรากฏว$าที่...$านไดือน.......................................ที่...*าการ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ณ.............................................................. รอก/ซอย.........................................ถนน...............................หม$ที่..........................
*าบล/แขีวง................................................อ*าเภอ/เขี ............................................จ้า...งหวดือน.............................................................................................
ซ2งการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................นดือน.......................................งกล$าว ไดือน.......................................ก$อหรออาจ้า...กอ$ ใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน
อาศยอ*านาจ้า... ามความในมา รา 31 วรรคหน2ง แห$งพระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 ใหที่...$านดือน.......................................*าเนน
การ ดือน.......................................ง $อไป็นบุน.
(ก) หยดือน.......................................การขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น .งแ $บดือน.......................................น.เป็นบุน นไป็นบุ จ้า...นกว$าจ้า...ะไดือน.......................................จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.นหรอจ้า...ดือน.......................................การแกไขี
การขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น ซ2งก$อหรออาจ้า...ก$อใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน
(ขี) จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.น/จ้า...ดือน.......................................การแกไขีการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น ใหเ-ร<จ้า...ภายใน.............................วน
(วน...................................วน) นบแ $วนที่...ไดือน.......................................รบที่...ราบค*า-งน.
หากไม$ดือน.......................................*าเนนการ าม (ก) หรอพนก*าหนดือน....................................... าม (ขี) แลวจ้า...ะดือน.......................................*าเนนการ ามกฎหมาย $อไป็นบุ

(ลายมอ0อ)...................................................................
(.................................................................)
*าแหน$ง.......................................................................
เจ้า...าพนกงานที่...องถน
ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*า-งไวในที่...เป็นบุMดือน.......................................เ ยและเห<นไดือน.......................................ง$าย ณ บรเวณที่...มการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น
เมอวนที่.......................เดือน.......................................อน.................................................พ.ศ...................
(โป็นบุรดือน.......................................ดือน.......................................ค*าเ อนดือน.......................................านหลง)

ค$าเตอน
1. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................น โดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................นไม$เกน-ามเม ร และใกลแนวเขี ที่...ดือน.......................................นขีอง อนในระยะนอยกว$า
-องเที่...$าขีองความล2ก โดือน.......................................ยไม$จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนการพงที่...ลายขีองดือน.......................................น ามว-ยที่...ที่...ควรจ้า...ะกระที่...*า องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกนหน2งหมน
บาที่...
การขีดือน.......................................ดือน.......................................นโดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................นเกน-ามเม ร หรอมพ.นที่...ป็นบุากบ$อดือน.......................................นหน2งหมน ารางเม ร หรอมความล2กหรอ
พ.นที่... ามที่...เจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................รบใบแจ้า...งจ้า...ากเจ้า...าพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN
หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
2. ใดือน.......................................ที่...*าการถมดือน.......................................น โดือน.......................................ยมความ-งขีองเนนดือน.......................................นเกนกว$าระดือน.......................................บที่...ดือน.......................................น $างเจ้า...าขีองอย$ขีางเคยง และมพ.นที่...ขีองเนนดือน.......................................น ไม$
เกน-องพน ารางเม ร หรอมพ.นที่... ามที่...เจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$จ้า...ดือน.......................................ใหมการระบายน.*าเพยงพอที่...จ้า...ะไม$ก$อให
เกดือน.......................................ความเดือน.......................................อดือน.......................................รอนแก$เจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................นที่...อย$ขีางเคยงหรอบคคลอน องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกนหน2งหมนบาที่...
การถมดือน.......................................นที่...มพ.นที่...เกน-องพน ารางเม ร หรอมพ.นที่...เกนกว$าเจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... ามวรรคหน2ง โดือน.......................................ยไม$
ไดือน.......................................รบใบรบแจ้า...งจ้า...ากเจ้า...าพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
3. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏบ ใหถก อง ามกฎกระที่...รวงที่...ออก ามมา รา 6 แห$งพระรา0บญญ การ
ขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหน2งพนบาที่... ลอดือน.......................................
เวลาที่...ยงไม$ป็นบุฏบ าม
4. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหหยดือน.......................................การขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN
หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
5. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหจ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.น หรอจ้า...ดือน.......................................การการ
แกไขีการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหารอยบาที่... ลอดือน.......................................เวลา
ที่...ยงไม$ป็นบุฏบ าม
6. รบค*า-ง ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ม-ที่...ธอที่...ธรณ1 $อ ว$ารา0การจ้า...งหวดือน....................................... ามมา รา 34 แห$ง
พระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 ภายใน-าม-บวน นบแ $วนที่...รบที่...ราบค*า-ง
การอที่...ธรณ1ค*า-ง ามวรรคหน2ง ไม$เป็นบุนการที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ถา อที่...ธรณ1ป็นบุระ-งค1จ้า...ะ
ขีอที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ใหยนค*าขีอที่...เลาพรอมอที่...ธรณ1
-*าหรบเจ้า...าหนาที่... -$งค*า-ง
-$งที่...างไป็นบุรษณย1ลงที่...ะเบยน อบรบ เมอวนที่........................เดือน.......................................อน...........................................พ.ศ.........................
ามใบรบเลขีที่......................................วนที่........................เดือน.......................................อน...........................................พ.ศ.........................
-$งให รบค*า-งโดือน.......................................ย รง รบเมอวนที่................................เดือน.......................................อน.....................................พ.ศ...................
(ลายมอ0อ).....................................................
(.....................................................)
เจ้า...าหนาที่... -$งค*า-ง

(ลายมอ0อ)...................................................
(....................................................)
รบค*า-ง

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

ค$าสั่&งใหหยุดการขุดดิดการขุดดินหรือดดนหรอถมดน หรอจ้งกดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬)องกนความเสั่,ยุดการขุดดิหายุดการขุดดิที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ဂ¨HO:/OOO330/ooo/sfx2/source/dอ,& าจ้งกเกดขุดดินหรือ./น
หรอจ้งกดการแกไขุดดินหรือการขุดดินหรือดดนหรอถมดน ตามมาตรา 31 วรรคหน.&ง
(กรณมเห ฉกเฉน)
เลขีที่............................../..........................
..........................................................
..........................................................
วนที่..............................เดือน.......................................อน...............................................พ.ศ............................
แจ้า...งความมายง................................................................................................... ขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ ถมดือน.......................................น/เจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................น
อย$บานเลขีที่............................................. รอก/ซอย...........................................ถนน...........................หม$ที่...............................
*าบล/แขีวง......................................อ*าเภอ/เขี ....................................................จ้า...งหวดือน...............................................................................................
ดือน.......................................วยป็นบุรากฏว$าที่...$านไดือน.......................................ที่...*าการ.......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ณ.............................................................. รอก/ซอย.........................................ถนน...............................หม$ที่.........................
*าบล/แขีวง................................................อ*าเภอ/เขี ............................................จ้า...งหวดือน.............................................................................................
ซ2งการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................นดือน.......................................งกล$าว ไดือน.......................................ก$อหรออาจ้า...กอ$ ใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน
อาศยอ*านาจ้า... ามความในมา รา 31 วรรคหน2ง แห$งพระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 ใหที่...$านดือน.......................................*าเนน
การ ดือน.......................................ง $อไป็นบุน.
(ก) หยดือน.......................................การขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น .งแ $บดือน.......................................น.เป็นบุน นไป็นบุ จ้า...นกว$าจ้า...ะไดือน.......................................จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.นหรอจ้า...ดือน.......................................การแกไขี
การขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น ซ2งก$อหรออาจ้า...ก$อใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน
(ขี) จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.น/จ้า...ดือน.......................................การแกไขีการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น ใหเ-ร<จ้า...ภายใน.............................วน
(วน...................................วน) นบแ $วนที่...ไดือน.......................................รบที่...ราบค*า-งน.

(ลายมอ0อ)...................................................................
(.................................................................)
*าแหน$ง.......................................................................
เจ้า...าพนกงานที่...องถน
ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*า-งไวในที่...เป็นบุMดือน.......................................เ ยและเห<นไดือน.......................................ง$าย ณ บรเวณที่...มการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น
เมอวนที่.......................เดือน.......................................อน.................................................พ.ศ...................
(โป็นบุรดือน.......................................ดือน.......................................ค*าเ อนดือน.......................................านหลง)

ค$าเตอน
1. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................น โดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................นไม$เกน-ามเม ร และใกลแนวเขี ที่...ดือน.......................................นขีอง อนในระยะนอยกว$า
-องเที่...$าขีองความล2ก โดือน.......................................ยไม$จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนการพงที่...ลายขีองดือน.......................................น ามว-ยที่...ที่...ควรจ้า...ะกระที่...*า องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกนหน2งหมน
บาที่...
การขีดือน.......................................ดือน.......................................นโดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................นเกน-ามเม ร หรอมพ.นที่...ป็นบุากบ$อดือน.......................................นหน2งหมน ารางเม ร หรอมความล2กหรอ
พ.นที่... ามที่...เจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................รบใบแจ้า...งจ้า...ากเจ้า...าพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN
หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
2. ใดือน.......................................ที่...*าการถมดือน.......................................น โดือน.......................................ยมความ-งขีองเนนดือน.......................................นเกนกว$าระดือน.......................................บที่...ดือน.......................................น $างเจ้า...าขีองอย$ขีางเคยง และมพ.นที่...ขีองเนนดือน.......................................น ไม$
เกน-องพน ารางเม ร หรอมพ.นที่... ามที่...เจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$จ้า...ดือน.......................................ใหมการระบายน.*าเพยงพอที่...จ้า...ะไม$ก$อให
เกดือน.......................................ความเดือน.......................................อดือน.......................................รอนแก$เจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................นที่...อย$ขีางเคยงหรอบคคลอน องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกนหน2งหมนบาที่...
การถมดือน.......................................นที่...มพ.นที่...เกน-องพน ารางเม ร หรอมพ.นที่...เกนกว$าเจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... ามวรรคหน2ง โดือน.......................................ยไม$
ไดือน.......................................รบใบรบแจ้า...งจ้า...ากเจ้า...าพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
3. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏบ ใหถก อง ามกฎกระที่...รวงที่...ออก ามมา รา 6 แห$งพระรา0บญญ การ
ขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหน2งพนบาที่... ลอดือน.......................................
เวลาที่...ยงไม$ป็นบุฏบ าม
4. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหหยดือน.......................................การขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN
หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
5. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหจ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.น หรอจ้า...ดือน.......................................การการ
แกไขีการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหารอยบาที่... ลอดือน.......................................เวลา
ที่...ยงไม$ป็นบุฏบ าม
6. รบค*า-ง ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ม-ที่...ธอที่...ธรณ1 $อ ว$ารา0การจ้า...งหวดือน....................................... ามมา รา 34 แห$ง
พระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 ภายใน-าม-บวน นบแ $วนที่...รบที่...ราบค*า-ง
การอที่...ธรณ1ค*า-ง ามวรรคหน2ง ไม$เป็นบุนการที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ถา อที่...ธรณ1ป็นบุระ-งค1จ้า...ะ
ขีอที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ใหยนค*าขีอที่...เลาพรอมอที่...ธรณ1
-*าหรบเจ้า...าหนาที่... -$งค*า-ง
-$งที่...างไป็นบุรษณย1ลงที่...ะเบยน อบรบ เมอวนที่........................เดือน.......................................อน...........................................พ.ศ.........................
ามใบรบเลขีที่......................................วนที่........................เดือน.......................................อน...........................................พ.ศ.........................
-$งให รบค*า-งโดือน.......................................ย รง รบเมอวนที่................................เดือน.......................................อน.....................................พ.ศ...................
(ลายมอ0อ).....................................................
(.....................................................)
เจ้า...าหนาที่... -$งค*า-ง

(ลายมอ0อ)...................................................
(....................................................)
รบค*า-ง
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ค$าสั่&งใหป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ฏิบัติตามคำบตตามค$าสั่&งขุดดินหรือองพนกงานเจ้งกาหนาที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ဂ¨HO:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,& ตามมาตรา 31 วรรคสั่อง
(กรณีเจ,เจ้งกาพนกงานที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ဂ¨HO:/OOO330/ooo/sfx2/source/dองถ&นเห6นชอบดวยุดการขุดดิกบค$าสั่&งขุดดินหรือองพนกงานเจ้งกาหนาที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ဂ¨HO:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&)
เลขีที่............................../..........................

..........................................................
..........................................................
วนที่..............................เดือน.......................................อน...............................................พ.ศ............................
แจ้า...งความมายง............................................................................................................. ขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ ถมดือน.......................................น/เจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................น
อย$บานเลขีที่............................................. รอก/ซอย...........................................ถนน................................หม$ที่..........................
*าบล/แขีวง......................................อ*าเภอ/เขี ....................................................จ้า...งหวดือน...............................................................................................
ดือน.......................................วยป็นบุรากฏว$าที่...$านไดือน.......................................ที่...*าการ........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
ณ.............................................................. รอก/ซอย.........................................ถนน..........................หม$ที่...............................
*าบล/แขีวง................................................อ*าเภอ/เขี ............................................จ้า...งหวดือน.............................................................................................
ซ2งการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................นดือน.......................................งกล$าว ไดือน.......................................ก$อหรออาจ้า...กอ$ ใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน
อาศยอ*านาจ้า... ามความในมา รา 31 วรรคหน2ง แห$งพระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 ใหที่...$านดือน.......................................*าเนน
การ ดือน.......................................ง $อไป็นบุน.
(ก) หยดือน.......................................การขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น .งแ $บดือน.......................................น.เป็นบุน นไป็นบุ จ้า...นกว$าจ้า...ะไดือน.......................................จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.นหรอจ้า...ดือน.......................................การแกไขี
การขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น ซ2งก$อหรออาจ้า...ก$อใหเกดือน.......................................ความเ-ยหาย $อที่...รพย1-นขีองบคคลอน
(ขี) จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.น/จ้า...ดือน.......................................การแกไขีการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น ใหเ-ร<จ้า...ภายใน.............................วน
(วน...................................วน) นบแ $วนที่...ไดือน.......................................รบที่...ราบค*า-งน.
อาศยอ*านาจ้า... ามความในมา รา 31 วรรค-อง แห$งป็นบุระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 เจ้า...าพนกงาน
ที่...องถน พจ้า...ารณาแลวเห<น0อบดือน.......................................วยกบค*า-งขีองพนกงานเจ้า...าหนาที่... จ้า...2งใหที่...$านป็นบุฏบ ามค*า-งขีองพนกงานาเจ้า...าหนาที่... และ
ถอว$าค*า-งขีองพนกงานเจ้า...าหนาที่...เป็นบุนค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถนมา .งแ $ น
หากไม$ดือน.......................................*าเนนการ าม (ก) หรอพนก*าหนดือน....................................... าม (ขี) แลวจ้า...ะดือน.......................................*าเนนการ ามกฎหมาย $อไป็นบุ

(ลายมอ0อ)...................................................................
(.................................................................)
*าแหน$ง.......................................................................
เจ้า...าพนกงานที่...องถน
ป็นบุMดือน.......................................ป็นบุระกาศค*า-งไวในที่...เป็นบุMดือน.......................................เ ยและเห<นไดือน.......................................ง$าย ณ บรเวณที่...มการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น
เมอวนที่.......................เดือน.......................................อน.................................................พ.ศ...................
(โป็นบุรดือน.......................................ดือน.......................................ค*าเ อนดือน.......................................านหลง)

ค$าเตอน
1. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................น โดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................นไม$เกน-ามเม ร และใกลแนวเขี ที่...ดือน.......................................นขีอง อนในระยะนอยกว$า
-องเที่...$าขีองความล2ก โดือน.......................................ยไม$จ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนการพงที่...ลายขีองดือน.......................................น ามว-ยที่...ที่...ควรจ้า...ะกระที่...*า องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกนหน2งหมน
บาที่...
การขีดือน.......................................ดือน.......................................นโดือน.......................................ยมความล2กจ้า...ากระดือน.......................................บพ.นดือน.......................................นเกน-ามเม ร หรอมพ.นที่...ป็นบุากบ$อดือน.......................................นหน2งหมน ารางเม ร หรอมความล2กหรอ
พ.นที่... ามที่...เจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$ไดือน.......................................รบใบแจ้า...งจ้า...ากเจ้า...าพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN
หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
2. ใดือน.......................................ที่...*าการถมดือน.......................................น โดือน.......................................ยมความ-งขีองเนนดือน.......................................นเกนกว$าระดือน.......................................บที่...ดือน.......................................น $างเจ้า...าขีองอย$ขีางเคยง และมพ.นที่...ขีองเนนดือน.......................................น ไม$
เกน-องพน ารางเม ร หรอมพ.นที่... ามที่...เจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... โดือน.......................................ยไม$จ้า...ดือน.......................................ใหมการระบายน.*าเพยงพอที่...จ้า...ะไม$ก$อให
เกดือน.......................................ความเดือน.......................................อดือน.......................................รอนแก$เจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................นที่...อย$ขีางเคยงหรอบคคลอน องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกนหน2งหมนบาที่...
การถมดือน.......................................นที่...มพ.นที่...เกน-องพน ารางเม ร หรอมพ.นที่...เกนกว$าเจ้า...าพนกงานที่...องถนป็นบุระกาศก*าหนดือน....................................... ามวรรคหน2ง โดือน.......................................ยไม$
ไดือน.......................................รบใบรบแจ้า...งจ้า...ากเจ้า...าพนกงานที่...องถน องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
3. ใดือน.......................................ที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น โดือน.......................................ยไม$ป็นบุฏบ ใหถก อง ามกฎกระที่...รวงที่...ออก ามมา รา 6 แห$งพระรา0บญญ การ
ขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหน2งพนบาที่... ลอดือน.......................................
เวลาที่...ยงไม$ป็นบุฏบ าม
4. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหหยดือน.......................................การขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษจ้า...*าคกไม$เกนหน2งป็นบุN
หรอป็นบุรบไม$เกนหาหมนบาที่... หรอที่....งจ้า...*าที่....งป็นบุรบ
5. ใดือน.......................................ไม$ป็นบุฏบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ที่...-งใหจ้า...ดือน.......................................การป็นบุLองกนความเ-ยหายที่...อาจ้า...เกดือน.......................................ขี2.น หรอจ้า...ดือน.......................................การการ
แกไขีการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น องระวางโที่...ษป็นบุรบไม$เกน-ามหมนบาที่... และป็นบุรบเป็นบุนรายวนอกวนละไม$เกนหารอยบาที่... ลอดือน.......................................เวลา
ที่...ยงไม$ป็นบุฏบ าม
6. รบค*า-ง ใดือน.......................................ไม$พอใจ้า...ค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ม-ที่...ธอที่...ธรณ1 $อ ว$ารา0การจ้า...งหวดือน....................................... ามมา รา 34 แห$ง
พระรา0บญญ การขีดือน.......................................ดือน.......................................นและถมดือน.......................................น พ.ศ.2543 ภายใน-าม-บวน นบแ $วนที่...รบที่...ราบค*า-ง
การอที่...ธรณ1ค*า-ง ามวรรคหน2ง ไม$เป็นบุนการที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ถา อที่...ธรณ1ป็นบุระ-งค1จ้า...ะ
ขีอที่...เลาการบงคบ ามค*า-งขีองเจ้า...าพนกงานที่...องถน ใหยนค*าขีอที่...เลาพรอมอที่...ธรณ1
สั่$าหรบเจ้งกาหนาที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ဂ¨HO:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&ผู้ส่งคำสั่งPสั่:9 งค$าสั่&ง
-$งที่...างไป็นบุรษณย1ลงที่...ะเบยน อบรบ เมอวนที่........................เดือน.......................................อน...........................................พ.ศ.........................
ามใบรบเลขีที่......................................วนที่........................เดือน.......................................อน...........................................พ.ศ.........................
-$งให รบค*า-งโดือน.......................................ย รง รบเมอวนที่................................เดือน.......................................อน.....................................พ.ศ...................
(ลายมอ0อ).....................................................
(.....................................................)
เจ้า...าหนาที่... -$งค*า-ง

(ลายมอ0อ)...................................................
(....................................................)
รบค*า-ง
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หนงสั่อแสั่ดงความยุดการขุดดินยุดการขุดดิอมขุดดินหรือองผู้ส่งคำสั่งP9ควบคมงานขุดดินหรือดดนหรอถมดน
(แนบใบแจ้า...งการขีดือน.......................................ดือน.......................................นหรอถมดือน.......................................น)
เขียนที่.........................................................................................
วนที่..............................เดือน.......................................อน...............................................พ.ศ............................
โดือน.......................................ยหนง-อฉบบน. ขีาพเจ้า...า.......................................................................................................... ซ2งเป็นบุน ไดือน.......................................รบ
ใบอนญา ใหเป็นบุน ป็นบุระกอบว0า0พวศวกรรมควบคม ามกฎหมายว$าดือน.......................................วยวศวกร ป็นบุระเภที่............................................................
-าขีา......................................แขีนง.................................................... ามใบอนญา เลขีที่...ะเบยน...........................................
และขีณะน.ไม$ไดือน.......................................ถกเพกถอนใบอนญา ใหป็นบุระกอบว0า0พดือน.......................................งกล$าว อาย.......................ป็นบุN -ญ0า ..........................................
อย$บานเลขีที่.................................................... รอก/ซอย.........................................ถนน..........................หม$ที่...........................
*าบล/แขีวง................................................อ*าเภอ/เขี ............................................จ้า...งหวดือน............................................................................................
โที่...รศพที่...1.......................................................ที่...ที่...*างาน...............................................................โที่...รศพที่...1..................................
ยนยอมเป็นบุน ควบคมงานขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................น ามใบแจ้า...งขีอง...................................................................................................
เพอที่...* า การขี ดือน....................................... ดือน....................................... น/ถมดือน....................................... น ณ......................................... รอก/ซอย..............................ถนน............................................หม$
ที่................................... *าบล/แขีวง.................................อ*าเภอ/เขี ................................จ้า...งหวดือน.....................................................................................
โดือน.......................................ยมความล2ก/ความ-ง จ้า...ากระดือน.......................................บดือน.......................................นเดือน.......................................ม.........................................เม ร พ.นที่...................................................... ารางเม ร
เพอใ0เป็นบุน................................................................................................................................................................................
ามแ น งบรเวณ แบบแป็นบุลน รายการป็นบุระกอบแบบแป็นบุลน และรายการค*านวณที่...ไดือน.......................................ยนแจ้า...งไว ามใบแจ้า...ง
(แบบ ขีถดือน........................................1) ลงวนที่.......................เดือน.......................................อน...............................พ.ศ......................จ้า...นกว$าจ้า...ะที่...*าการขีดือน.......................................ดือน.......................................น/ถมดือน.......................................นแลวเ-ร<จ้า...
เพอเป็นบุนหลกฐาน ขีาพเจ้า...าไดือน.......................................ลงลายมอ0อไวเป็นบุน-*าคญ

(ลายมอ0อ............................................ ควบคมงาน
(.............................................)

(ลายมอ0อ).......................................... แจ้า...ง
(...............................................)
(ลายมอ0อ)..........................................พยาน
(..................................................)
(ลายมอ0อ)............................................พยาน
(.................................................)

หนงสั่อยุดการขุดดินยุดการขุดดิอมใหที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ဂ¨HO:/OOO330/ooo/sfx2/source/d$าการขุดดินหรือดดนหรอถมดนในที่อาจเกิดขึ้นmpc.tmp횬ဂ¨HO:/OOO330/ooo/sfx2/source/d,&ดน
เขียนที่.........................................................................................
วนที่..............................เดือน.......................................อน...............................................พ.ศ............................
ขีาพเจ้า...า.......................................................................................................... อย$บานเลขีที่...........................................
หม$ที่................ถนน......................................... *าบล.......................................................อ*าเภอ.................................................
จ้า...งหวดือน................................................................................เป็นบุนเจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................น โฉนดือน.......................................ที่...ดือน.......................................น เลขีที่... /น-.3 ก /อน ๆ................................................................
ซ2ง .งอย$ ณ หม$ที่...............................ถนน................................ *าบล.....................................อ*าเภอ.........................................
จ้า...งหวดือน....................................................................................ยนยอมให........................................................................................................................
ที่...*าการ............................................................ในที่...ดือน.......................................นดือน.......................................งกล$าว เน.อที่.............................................. ารางเม ร มขีนาดือน.......................................ที่...ดือน.......................................นดือน.......................................งน.
ที่...ศเหนอ
ยาว............................................... เม ร จ้า...ดือน......................................................................................................
ที่...ศใ
ยาว............................................... เม ร จ้า...ดือน......................................................................................................
ที่...ศ ะวนออก
ยาว.............................................. เม ร จ้า...ดือน......................................................................................................
ที่...ศ ะวน ก
ยาว............................................. เม ร จ้า...ดือน......................................................................................................

(ลายมอ0อ)............................................เจ้า...าขีองที่...ดือน.......................................น
(.............................................)
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