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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
เรื่อง การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัวว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองบั ว โดยความเห็ น ชอบจากสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลหนองบั ว
และนายอําเภอหนองบัว จึงออกข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว เรื่อง การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบัญ ญัตินี้ให้ ใช้บังคั บในเขตองค์การบริหารส่วนตํ าบลหนองบัว ตั้งแต่วั นถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว เป็นผู้รักษาการตามข้อ บัญญัตินี้ และ
ให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
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“ขุดดิน” หมายความว่า กระทําแก่พื้นดิน นําดินขึ้นจากพื้นดินหรือทําให้พื้นดินเป็นบ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงกว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงความของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน
ที่จะขุดหรือถมดินรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของบ่อดิน
ที่จะขุดหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
และวิธีในการขุดดินหรือถมดิน
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียด
ในการขุดดินและถมดิน
“รายการประกอบแปลน” หมายความว่า ข้อความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน ความลึก
และขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน
ระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง ระดับดินเดิม
คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อไปตาม
แบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคํานวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียง
ที่ ป ลอดภั ย ในการขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น หรื อ รายการแสดงวิ ธี ก ารคํ า นวณความปลอดภั ย ของกํ า แพงดิ น
หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๖ ข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ มิ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น ซึ่ ง กระทํ า ได้ โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามกฎหมายอื่นที่ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายได้ตามกฎหมายนั้นแล้ว
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ข้อ ๗ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการอื่นที่จําเป็น
เพื่อปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนด
(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน
(๒) ความสัมพันธ์หรือความลาดเอียงของบ่อดินตามชนิดของดิน ทั้งนี้ ระยะดิ่งต่อระยะราบ
ไม่น้อยกว่า ๑ ต่อ ๒ ของความลึก และขนาดของบ่อดินที่จะขุดดินความสูงและพื้นที่ของเนินดิน
ที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดิน หรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครอง และความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินหรือถมดิน
ข้อ ๘ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง ยกเว้น ผ่อนผัน ระงับ หรือกําหนดเงื่อนไข
ในการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามที่เห็นสมควรได้ ในกรณี
(๑) การขุ ด ดิ น ถมดิ น ของหน่ ว ยงานราชการ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ ใ ช้ ใ นราชการ
เพื่อสาธารณประโยชน์
(๒) การขุดดิน ถมดินภายในศาสนสถานเพื่อศาสนาประโยชน์
(๓) การขุดดิน ถมดินขององค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
(๔) การขุ ดดิ น ถมดิน ขององค์ก รของรัฐ ที่ จัด ตั้ง ขึ้น ตามกฎหมายที่ ใช้ ในกิจการขององค์ ก ร
หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
หมวด ๒
การขุดดิน
ข้อ ๙ ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่
ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
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จะต้องจัดทําแบบแปลน รายการประกอบแปลน และรายการคํานวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพ
วิศวกร โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทําการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตพื้นที่และที่ดินบริเวณข้างเคียง
(๓) รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) วิธีการขุดดินและขนดิน
(๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(๖) ชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม งานซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๗) ที่ต้งั สํานักงานของผู้แจ้ง
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินจะทําการขุดดิน
(๙) เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มทําการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่มาแก้ไขให้ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง
ให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ได้รับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๑๐ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ ๙ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลหนองบัว
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ข้อ ๑๑ ในระหว่างที่มีการขุดดินผู้ขุดดินตามข้อ ๙ จะต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ
และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
ถ้าใบแจ้งชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๙ ขอรับใบแทน
ใบรับแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันที่ทราบถึงการชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายดังกล่าว
ข้อ ๑๒ ผู้ ขุ ด ดิ น ตามข้ อ ๙ ต้ อ งขุ ด ดิ น ให้ ถู ก ต้ อ งตามกฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา ๖
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๑๓ ผู้ขุดดินตามข้อ ๙ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๒ และจะต้อง
รับผิดในการกระทําของลูกจ้าง หรือตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๔ การได้รับใบรับแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๙ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดิน
ที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรือต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน
ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทนผู้ขุดดินต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่
จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ข้อ ๑๕ การขุดบ่อน้ําใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๑๖ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า
สองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
โดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร
ข้อ ๑๗ ในการขุ ด ดิ น ถ้ า พบโบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ ซากดึ ก ดํ า บรรพ์ หรื อ แร่ ที่ มี คุ ณ ค่ า
ทางเศรษฐกิ จ หรื อทางการศึ กษาในด้านธรณี วิท ยา ให้ผู้ ขุด ดินตามข้อ ๙ ข้ อ ๑๕ หรื อ ข้ อ ๑๖
หยุดการขุดในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในสามวันนับแต่วันที่พบ
และให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แจ้ง ให้ กรมศิ ล ปากร หรือ กรมทรั พ ยากรธรณี ท ราบโดยด่ ว นแล้ว แต่ ก รณี
ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๔๙ ง

หน้า ๒๖๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมวด ๓
การถมดิน
ข้อ ๑๘ ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างจาก
เจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้อ งถิ่น
ประกาศกําหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดิน
ที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง จะต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
การถมดินตามวรรคสอง เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจกําหนดความสูงของเนินดินตามสภาพพื้นที่
เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือได้รับความเดือดร้อนแก่บุคคลอื่นตามข้อ ๗ ได้
การถมดินตามวรรคสาม หากมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรขึ้นไปต้องจัดทําแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ํากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร แนบมาพร้อมกับใบแจ้ง
การถมดิน
ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสองโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน ๗ วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง ให้นําบทบัญญัติข้อ ๙
วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑ และข้อ ๑๔ มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ผู้ถมดินตามข้อ ๑๘ ต้องทําการถมดินให้ถูกต้องตามกฎหมายที่ออกตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๐ ผู้ ถ มดิ น ตามข้ อ ๑๘ ต้ อ งควบคุ ม ลู ก จ้ า ง หรื อ ตั ว แทนให้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ ๑๙
และต้องรับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๔๙ ง

หน้า ๒๖๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

หมวด ๔
พนักงานเจ้าหน้าที่
ข้อ ๒๑ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดิน
หรือถมดิน อัน ไม่ป ฏิบัติ ตามข้ อ ๑๒ ข้อ ๑๖ หรื อ ข้อ ๑๙ มี สิทธิ ร้องขอให้ เจ้า พนักงานท้ องถิ่ น
สั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้
เมื่อได้รับคําร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้เจ้าพนักงานท้องที่เข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า ความเสียหาย
ได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือส่งให้ผู้ขุดดิน
ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือ จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามในข้อนี้ ให้หมายความร่วมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย
ข้อ ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามข้อ ๙ หรือ
การถมดินตามข้อ ๑๘ ว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติหรือประกาศตามที่ออกตามข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือระหว่างเวลาทําการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน
หรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ ๒๓ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดิน ได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคําสั่งให้
ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้น หรือการจัดแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้นแล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ
ออกคําสั่ง เป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อป้องกัน หรือระงับความเสียหายนั้นได้
ข้อ ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ บัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวง

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๔๙ ง

หน้า ๒๖๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๒๕ ในการปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
บทกําหนดโทษ
ข้อ ๒๖ ผู้ใดทําการขุดดินตามข้อ ๙ หรือทําการถมดินตามข้อ ๑๘ วรรคสามโดยไม่ได้รับ
ใบแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๙ วรรคสอง หรือข้อ ๑๘ วรรคหก แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หากการกระทํ า ตามวรรคหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในบริ เ วณห้ า มขุ ด หรื อ ถมดิ น ตามข้ อ ๗ (๑) ผู้ นั้ น
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข้อ ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๑๒ และข้อ ๑๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และ
ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ ๒๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๑๖ และข้อ ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ข้อ ๒๙ ผู้ขุดดินผู้ใดฝ่าฝืนข้อ ๑๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ข้อ ๓๐ ผู้ใดได้รับ คําสั่งจากเจ้าพนั กงานท้อ งถิ่นให้ห ยุดการขุ ดดินหรือ ถมดินตามข้อ ๒๑
วรรคสอง หรือข้อ ๒๓ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข้อ ๓๑ ผู้ใดได้รับคําสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามข้อ ๒๑ วรรคสอง หรือข้อ ๒๓ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลา
ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ ๓๒ ผู้ ใ ดขั ด ขวางหรื อ ไม่ อํ า นวยความสะดวกตามสมควรแก่ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ น
การปฏิบัติการตามข้อ ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๓๔๙ ง

หน้า ๒๗๐
ราชกิจจานุเบกษา

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

ข้อ ๓๓ ผู้ใดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตามข้อ ๒๑
วรรคสอง หรือข้อ ๒๓ ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ข้อ ๓๔ บรรดาความผิ ด ตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ นอกจากความผิ ด ตามข้ อ ๒๖ วรรคสอง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได้
เมื่อได้ ชําระค่าปรับตามจํ านวนที่ เปรียบเทียบภายในกําหนดสามสิบวัน ให้ถื อ ว่าคดี เลิกกั น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ ๓๕ ในกรณีที่ ห้างหุ้น ส่วน บริษัท หรือ นิติ บุคคลอื่ นกระทําความผิ ดตามข้ อ บัญญัติ นี้
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามที่
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทํานั้นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็น
หรือยินยอมด้วย
ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามข้อ บัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพ ย์
ที่อยู่ใกล้ชิด หรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทํา
ความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ ๓๗ ผู้ใดขุดดิน หรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้
อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๙ ข้อ ๑๘ และแต่กรณี ภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และเมื่อได้ดําเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
กรวิภา เกิดสงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลหนองบัว

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
ลําดับที่

รายการ

คาธรรมเนียม

๑.

คาธรรมเนียมใบแจงการขุดดิน ถมดินหรือขนดิน

ฉบับละ ๕๐๐ บาท

๒.

คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร

๓.

คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ถมดิน

ใหจายเทาที่จําเปนและจายจริง

๔.

คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน
ถมดินและเสนทางขนดิน

ใหจายเทาที่จําเปนตามระเบียบ
ของทางราชการแกผูไปทํางาน
เทาอัตราของทางราชการ

หนาละ ๑ บาท

แบบ ขถด. ๑
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขที่รับ................................................
วันที่...................................................
ลงชื่อ.............................................ผู้รับ
(........................................)
ตําแหน่ง............................................

เขียนที่.................................................................
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ................
ข้าพเจ้า........................................................................................เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................
หมู่ที่...............ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................
 เป็นนิติบุคคล ประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................
เลขทะเบียน.......................มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน.............................
หมู่ที่.............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด..........................................
โดย...............................................................ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง อยู่บ้านเลขที่................................
ตรอก/ซอย......................................ถนน...................................หมู่ที่..................ตําบล/แขวง....................................
อําเภอ/เขต......................................................จังหวัด................................................................................................
มีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทําการขุดดิน/ถมดิน ณ..........................................................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน................................หมู่ที่..............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด....................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่/อื่นๆ............................................
เป็นที่ดินของ...............................................................................................................................................................
ข้อ ๒ ทําการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความกว้าง.................................เมตร ความยาว...............................เมตร
ความลึก/ความสูงจากระดับดินเดิม..........................เมตร เพื่อใช้เป็น..................... โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ...........................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.................................เมตร
ทิศใต้................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.................................เมตร
ทิศตะวันออก....................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน................................เมตร
ทิศตะวันตก......................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.................................เมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ โดยมี.............................................................เลขทะเบียน........................................เป็นผู้ควบคุมงาน
ข้อ ๔ กําหนดแล้วเสร็จภายใน.............วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่........ เดือน.............. พ.ศ............
และจะแล้วเสร็จวันที่......... เดือน................... พ.ศ...............
ข้อ ๕ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 แผนผังบริเวณที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน และการถมดิน จํานวน................................ชุด ชุดละ...............................แผ่น
 รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓
 ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน
 สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน...........ฉบับ

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน และผู้มีอํานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน.............ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน
ของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีมีการมอบอํานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
 รายการคํานวณ ๑ ชุด จํานวน......................แผ่น
 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน จํานวน...........................ฉบับ พร้อม
ทั้งสําเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน...............ฉบับ
(กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 สําเนาโฉนดที่ดินเลขที่/นส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่...................................................................................
ที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน........................ฉบับ
 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอํานาจ
รับรอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน
ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน............................................ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓ จํานวน..................................ฉบับ
 สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง
แล้ว จํานวน................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 เอกสารและรายละเอียดอื่น....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
ข้อ ๖ ข้ าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(ลายมือชื่อ) .................................................................. ผู้แจ้ง
(..............................................................)

หมายเหตุ (๑) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ ขถด. ๒

ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
เลขที่................../.....................
ได้รับแจ้งจาก..................................................................เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินหรือ
ตัวแทนเจ้าของที่ดิน อยู่บ้านเลขที่....................... ตรอก / ซอย................................. ถนน......................................
หมู่ที่............ ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต................................... จังหวัด..............................................
ดังข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทําการ................................... ณ............................... ตรอก/ซอย........................................
ถนน.......................... หมู่ที่................... ตําบล/แขวง....................................... อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด............................ในที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่...........................................................
เป็นที่ดินของ..............................................................................................................................................................
ข้อ ๒ ทําการ....................................โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม....................เมตร
พื้นที่..............................ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น..........................................................................................................
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ โดยมี.............................................. เลขทะเบียน......................................เป็นผู้ควบคุมงาน
ข้อ ๔ กําหนดแล้วเสร็จภายใน.........................วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่........................
เดือน.................... พ.ศ................ และจะแล้วเสร็จวันที่................... เดือน............................. พ.ศ..........................
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
จํานวน.......................บาท
จํานวน.......................บาท
(๒) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ดินหรือถมดิน
จํานวน.......................บาท
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน จํานวน........................บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน...................บาท (.............................................................................................)
ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
และกฎหมายอื่นเกี่ยวข้อง
ออกให้ ณ วันที่.......................... เดือน..................................... พ.ศ.............................
(ลายมือชื่อ)...........................................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(....................................................................)
ตําแหน่ง …...................................................................

แบบ ขถด. ๓
หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของทีด่ ิน
(ในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอืน่ เป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน)

ข้าพเจ้า.........................................................................................อยู่บ้านเลขที.่ ...........................................
ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................หมู่ท.ี่ ................ตําบล/แขวง......................................
อําเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ .............................โทรศัพท์.......................
เป็นเจ้าของที่ดินโฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที.่ ................................................................................................
หรือเอกสารสิทธิ์ที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น......................................ที่ถนน................................หมู่ท.ี่ .................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................
ยินยอมให้..............................................................................เป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง.......................เมตร
พื้นที่ปากบ่อ/ถมดิน..................ตารางเมตร ที่ถนน...........................หมู่ท.ี่ .............ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต.....................จังหวัด................................ซึ่งอยู่ในเขต............................(ซื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
เพื่อใช้ประกอบการแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น จึงทําหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..................................................เจ้าของที่ดิน
(.....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................ผู้แจ้ง
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.....................................................)

แบบ ขถด. ๔
หนังสือมอบอํานาจ

ติดอากร

(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้บุคคลอื่นยืน่ ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน

แสตมป์

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)

ข้าพเจ้า.......................................................................................... อยู่บ้านเลขที.่ .........................................
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.................................... หมูท่ .ี่ ................ ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต................................ จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย.์ ..................... โทรศัพท์...........................
ขอมอบอํานาจให้นาย............................................................................................ อยู่บ้านเลขที่................................
ตรอก/ซอย................................. ถนน................................... หมู่ที่............... ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.................................. รหัสไปรษณีย์....................... โทรศัพท์.........................
เป็นผู้นําส่งใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับ การแจ้ งการขุ ดดิ น/ถมดิ นต่ อ เจ้าพนัก งานท้ องถิ่ น โดยให้ ถื อว่ า การกระทํ าใด ๆ ตามข้ อ ความข้า งต้ น ของ
นาย................................................................................................................เสมือนหนึ่งเป็นการกระทําของข้าพเจ้า

(ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบอํานาจ
(............................................)
(ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอํานาจ
(............................................)
(ลงชื่อ)...........................................พยาน
(............................................)
(ลงชื่อ)...........................................พยาน
(............................................)

แบบ ขถด. ๕
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข้าพเจ้า................................................................................... อยู่บ้านเลขที่...................................
ตรอก/ซอย................................ ถนน...........................................หมู่ท.ี่ ...................ตําบล/แขวง...............................
อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด.............................. รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์....................
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท............................ เลขทะเบียน............................
ตั้งแต่วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง วันที่.........เดือน.....................พ.ศ.....................................
เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคุมงาน การขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง...............................................................เมตร
พื้นที่ปากบ่อ/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขที่...........................................
หรือเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มชี ื่อเรียกอย่างอื่น....................................... ที่ถนน.............................. หมู่ที่.....................
ตําบล/แขวง.................................... อําเภอ/เขต.................................. จังหวัด.......................................ซึ่งอยู่ในเขต
........................................ (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)........................................................................................
ให้กับ.....................................................................(ชื่อผู้แจ้ง)......................................................................................

(ลงชื่อ)......................................................ผูอ้ อกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคุมงาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ)......................................................ผู้แจ้ง
(.....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(.....................................................)

