
คู่มือสําหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ =  การรับแจ้งถมดิน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  =  กองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลเสริมกลาง 

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ    

- กองช่าง 
- โทรศัพท์: 0-5483-5101 ต่อ 14  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่  เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00–16.30 น. 

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.๒๕๔๓ 

"ขุดดิน" หมายความว่า กระทําแก่พ้ืนดินเพื่อนําดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือทําให้พื้นดินเป็นบ่อดิน  

"บ่อดิน" หมายความว่า แอ่งบ่อสระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดินที่เกิดจากการขุดดิน 

"ถมดิน" หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม  

"เนินดิน" หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 

"แผนผังบริเวณ" หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน หรือถมดิน
รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการ
ขุดดินหรือถมดิน 

๑. การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 

๑.๑ การดําเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดินใช้บังคับได้แก่ 

๑) เทศบาล 

   ๒) กรุงเทพมหานคร 

๓) เมืองพัทยา 

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกา ให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  

๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมือง 

๗) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน        
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 



๑.๒ การดําเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและ     
ถมดินได้แก่ มาตรา26 ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่าง
เจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพ้ืนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศตามกําหนด ซึ่งพ้ืนที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกิน 2,000
ตารางเมตร การถมดินที่มีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งนอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการถมดินนั้น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ใน
วรรคสามโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจงและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการถม
ดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้งให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ วรรคสี่และวรรคห้ามาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม มาตรา ๒๗ ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องทําการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๖ มาตรา ๒๘ ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๗ และต้องรับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือ
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  

2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพ่ือเป็น
หลักฐานการแจ้งภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗
วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้น
ผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่   
ผู้แจ้งภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  

 
ที่ 

 
 
 

ประเภท 
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ 
บริการ 

 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

หน่วยเวลา 
(นาทีช่ัวโมงวันวันทํา

การเดือนปี) 

ส่วนงาน/ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

๑. การตรวจสอบ 
เอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน 
ตามที่กําหนดให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล 

๑ วันทําการ กองช่าง  

๒. การพิจารณา 
อนุญาต 

เจ้าหน้าท่ีกองช่างดําเนินการ 
ตรวจสอบและพิจารณา(กรณีถูกต้อง) 

๓ วันทําการ กองช่าง  

๓. การลงนาม 
อนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ 
แจ้ง 

๒ วันทําการ กองช่าง  

๔. การแจ้งผล 
การพิจารณา 

แจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง ๑ วันทําการ กองช่าง  

 



ระยะเวลา  

ใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน  ๗ วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. ใบแจ้งการถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543    จํานวน  1  ชุด 

2. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน    จํานวน  1  ชุด 

3. หนังสือมอบอํานาจ    จํานวน  1  ชุด 

4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    จํานวน  1  ชุด 

5. ผังบริเวณแบบแปลนและรายละเอียดการขออนุญาต    จําานวน  3  ชุด 

6. สําเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือนิติบุคคลแสดงกรรมการผู้มีอํานาจลงนามและวัตถุประสงค์ทุก
หน้าที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน และให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรองสําเนาพร้อมประทับตราจํานวน  1  ชุด 

7. สําเนาโฉนดที่ดินที่จะทําการก่อสร้างขนาดเท่าของจริงห้ามย่อหรือขยายส่วน และเจ้าของที่ดิน
รับรองสําเนาทุกหน้า (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลต้องให้กรรมการผู้มีอํานาจลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน้าพร้อมประทับตราบริษัทในเอกสาร) จํานวน  1  ชุด 

8. สําเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตผู้รับมอบอํานาจผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลและเจ้าของ
ที่ดินพร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า อย่างละ  1  ฉบับ 

9. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตผู้รับมอบอํานาจผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเจ้าของ
ที่ดินพร้อมรับรองสําเนาทุกหน้า อย่างละ 1 ฉบับ 

10. สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารจากกรุงเทพมหานครหรือแผนผังการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต
หรือมติคณะกรรมการที่ดิน    จํานวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม 

1. ใบรับแจ้งการถมดิน   ฉบับละ 500 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการอนุญาต   เรื่องละ   20   บาท 

ค่าใช้จ่าย 

1. ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ถมดินให้จ่ายเท่าที่จําเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

2. ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ถมดินให้จ่ายเท่าที่จําเป็นตามระเบียบของทาง
ราชการแก่ผู้ไปทํางานเท่าอัตราของทางราชการ 

 

 

 

 



บทกําหนดโทษ 

มาตรา 35 ผู้ใดทําการขุดดินตามมาตรา 17 หรือทําการถมดินตามมาตรา 26 วรรคสาม โดยไม่ได้
รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 26 วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับหากการกระทําตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้น
ในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตาม มาตรา 6 (1) ผู้นั้นต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน
100,000 บาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

การรับเรื่องร้องเรียน 

  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่กองช่าง 

โทรศัพท์0-5483-5101 ต่อ 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ.2543 

เลขที่รับ....................................วันที ่

................................................ลงชื่อ 

.........................................ผู้รบัคําขอ 

(…………………………………...) 

  

     เขียนที…่………………………………..………………………… 

                                                                   วันที่.......................เดือน………………….พ.ศ……………..…….. 

ข้าพเจ้า ...........................................................................................................เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 

○ เป็นบุคคลธรรมดาอยู่บ้านเลขที่…………… ……….ตรอก/ซอย                  ถนน ………………………….…..                         

หมู่ที ่               ตําบล/แขวง              อําเภอ/เขต                    จังหวัด    …………………………………….…              

○ เป็นนิติบุคคลประเภท                               จดทะเบียนเมื่อ…..……………………………………… 

เลขทะเบียน                                                      มีสํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี………………………………………     

ตรอก/ซอย                         ถนน                                           หมู่ที่……………………...………………….. 

ตําบล/แขวง                              อําเภอ/เขต                         จังหวัด …………………………………….. 

โดย………………………………………………………………………………………………….ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 

อยู่บ้านเลขท่ี                         ตรอก/ซอย                             ถนน……………………………………………. 

หมู่ที ่        ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต……….……………………………..จังหวัด……….…………….. 

         มีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ทําการขุดดิน/ถมดิน ณ                                   ตรอก/ซอย                  ถนน        …..…….. 

หมู่ที ่                 ตําบล/แขวง                                          อําเภอ/เขต                              . 

จังหวัด                                                 ในโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที/่ส.ค.1 เลขที/่อ่ืนๆ    

เป็นที่ดินของ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



ข้อ 2 ทําการขุดดิน/ถมดินโดยมีความลึก/ความสูงจากระดับดินเดิม……………………….………………………….เมตร 

พ้ืนที ่                          ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็น                            โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ………………………………………………………….…  หา่งจากบ่อดิน/เนินดิน  ………………….…………..เมตร 

ทิศใต ้ ……………………………………………………………... ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน .....................................เมตร 

ทิศตะวันออก…….………………………………………………… ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน …………………………...เมตร 

ทิศตะวันตก………..……………………………………………….. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน ……………………………เมตร 

ตามแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข้อ 3 โดยม ี                                   เลขทะเบียน                                  เป็นผู้ควบคุมงาน 

ข้อ 4 กําหนดแล้วเสร็จภายใน                                                วันโดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน 

วันที่   เดือน  …         พ.ศ.          และจะแล้วเสร็จ วันที่         เดือน             พ.ศ ……………….. 

 

ข้อ 5 พร้อมหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ 

○ แผนผังบริเวณท่ีจะทําการขุดดิน/ถมดินและแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดิน และท่ีดินบริเวณข้างเคียง 

พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดินและการรมดิน จํานวน………………………… ชุด  ชุดละ……………….……แผ่น 

○ รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  

พ.ศ. 2543 

○ ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอ่ืนมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน 

○ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว       
จํานว..................ฉบับ 

○ สําเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ที่ตั้งสํานักงานและผู้มี
อํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 

○ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้งซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 

จํานวน ....................................ฉบับ (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 

 

 



○ หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน 

ของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (กรณีมีการมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน) 

○ รายการคํานวณ 1 ชุดจํานวนแผ่น 

○ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดินจํานวน……….…………..……ฉบับพร้อม 

ทั้งสําเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้วจํานวน…….……ฉบับ 
(กรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

○ สําเนาโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที/่ส.ค.1 เลขที…่…………………ที่จะทําการขุดดิน/ถมดินขนาดเท่า 

ต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้วจํานวน...................ฉบับ 

○ หนังสือสําเนายินยอมของเจ้าของที่ดินสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานซึ่งมีอํานาจ 

รับรองสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินซึ่ง 

รับรองสําเนาถูกต้องจํานวน            ฉบับ (กรณีท่ีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น) 

○ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จํานวน       ฉบับ 

○ สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงานซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง 

จํานวน .............ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

○ เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ 

ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา10แห่งพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 

                                                                 (ลงลายมือชื่อ)                                  ผู้แจ้ง 

                                                                                (                                           ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 

ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขที่................../..................... 

               ได้รับแจ้งจาก.............................................................................เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินหรือ 
ตัวแทนเจ้าของที่ดินอยู่บ้านเลขท่ี.............................ตรอก/ซอย............................ถนน................................... 
หมู่ที.่...............ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด................................. 
ดังข้อความต่อไปนี้  ข้อ 1 ทําการ............................ณ.......................ตรอก/ซอย.............ถนน.........หมู่ที่...........
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด............................................. 
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขท่ี/น.ส.3เลขที/่ส.ค.1 เลขที.่........................เป็นที่ดินของ…………………………………………… 
ข้อ 2 ทําการ................................................โดยมีความลึก/ความสูงจากระดับดินเดิม…………….…...………..เมตร
พ้ืนที่....................................................ตารางเมตร  เพ่ือใช้เป็น......................................................................... 
ตามแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลนที่แนบมาพร้อมนี้   ข้อ 3 โดยมี...................................................................เลขทะเบียน เป็นผู้ควบคุมงาน 
ข้อ 4 กําหนดแล้วเสร็จภายใน........................................วันโดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดินวันที่.................................... 
เดือน.....................พ.ศ.......................และจะแล้วเสร็จวันที่................เดือน..........................พ.ศ....................... 

ข้อ 5 ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 

ค่าธรรมเนียม 
(1) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  จํานวน………………………………………………………บาท 
(2) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร จํานวน……………………………………………………..บาท 

ค่าใช้จ่าย 

(1) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ดินหรือถมดิน จํานวน………………………………………บาท 
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน จํานวน………………………………………..บาท 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.................................................บาท  (……………………………………………………………………….) 
ข้อ 6 ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออก
ตามความในมาตรา7หรือมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎหมายอื่น
เกี่ยวข้อง ออกให้ ณ วันที่...........................เดือน.................................................พ.ศ........................................ 
 
 
                                                                 (ลายมือช่ือ)                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

                                                                          (............................................................) 

                                                                    ตําแหน่ง…................................................................. 

 


