
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562 
 
 

เหตุผล 
  เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบการขุดดินและถมดินภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองแวง ซึ่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 ประกอบพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ให้
กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562 

 
 โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่องการขุดดินและถมดิน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่  5) พ.ศ.
2546 ประกอบกับมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง โดยได้รับความเห็นชอบจากสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง และนายอ าเภอบ้านผือ จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง เรื่องการขุดดินและ 
ถมดิน พ.ศ.2562.” 
 ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ส านักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองแวง แล้ว 7 วัน 
 ข้อ 3 ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง นี้ 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 
 “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 
 “ดิน” หมายความว่า หิน กรวด หรือทราย หรืออินทรียวัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน 
 “พ้ืนดิน” หมายความว่า พ้ืนผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
 “ขุดดิน” หมายความว่า การกระท าแก่พ้ืนดินเพื่อน าดินขึ้นจากพ้ืนดินหรือท าให้พ้ืนดินเป็นบ่อดิน 
 “บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้ดินที่เกิดจากการขุดดิน 
 “ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินโดยการถมดิน 
 “เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 
 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ รูปตัด และรายละเอียดใน
การขุดดินและถมดิน 
 “รายการประกอบแปลน” หมายความว่า ข้อความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน ความลึก
และขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนิน
ดิน ระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการป้องกันการพังทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพ้ืนที่และบริเวณข้างเคียง 
ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการส าหรับขุดดินหรือถม
ดินเพื่อไปตามแบบแปลน 
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 “รายการค านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียงที่
ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการค านวณความปลอดภัยของก าแพงดิน หรือ
รายการแสดงวิธีการค านวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอ่ืน 
 “ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ไม่ว่า
จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ ให้หมายความรวมถึง ทางสาธารณะ และล าห้วยสาธารณะด้วย 
 “คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน” หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งแต่ 3-7 คน ซึ่งประกอบด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล,
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล,พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้ซึ่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเห็นสมควร ให้มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดิน ถมดินก่อนออกใบรับแจ้ง การขุดดินถมดินตามแบบ
แปลนหรือข้อก าหนดรวมไปถึงกรณีมีการร้องเรียนเพื่อน าเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการต่อไป 
 

การขุดดิน 
----- 

 ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน  3 เมตร หรือพ้ืนที่        
ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
จะต้องจัดท าแบบแปลน รายการประกอบแปลน และรายการค านวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในท้ายข้อบังคับนี้ 
 ข้อ 5 การขุดดินที่มีความลึกเกิน 20 เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและต้องจัดท าแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนและรายการค านวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การขุดบ่อน้ าใช้ ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อดินไม่เกิน 4 ตารางเมตร 
 ข้อ 6 ห้ามด าเนินการขุดดิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือรังสี  โดย
เด็ดขาด 
 ข้อ 7 การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 2 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 3,000 
ตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอ่ืนหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสอง
เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 เมตร กรณีบ่อทราย ปากบ่อทรายจะต้องห่างจาก
แนวเขตที่ดินของบุคคลอ่ืน หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า 4 เท่าของความลึกของบ่อทรายที่จะขุด 
แต่ต้องไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพ่ือป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะได้มีการจัดการ
ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกร 
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 ข้อ 8 ในระหว่างการขุดดินตามมาตรา 17 ผู้ขุดดินจะต้องระบายน้ าบนพ้ืนดิน บริเวณขอบบ่อดิน
ไม่ให้น้ าท่วมขัง และต้องไม่ใช้พ้ืนที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอ่ืนใดในลักษณะที่อาจจะเป็น
อันตรายแก่การพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง 
 ข้อ 9 ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่ขุดดินชุด
หนึ่ง และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได ้
 ข้อ 10 ผู้ขุดดินจะต้องด าเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) การขุดดิน ต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน 
(2) การขุดดิน ต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อ่ืนอย่างน้อย 10 เมตร ความลาดเอียง 

0.5 เท่าของความลึก 
(3) การขุดดิน ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย 5 เมตร ยกเว้นการขุดทราย ต้อง

ห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย 10 เมตร ความลาดเอียง 0.5 เท่าของความลึกจากที่ดินใกล้เคียงอย่าง
น้อย 10 เมตร ความลาดเอียง 0.5 เท่าของความลึก 

(4) การขุดดิน ต้องห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือล าห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย 
10 เมตร ลาดเอียง 0.5 เท่าของความลึก ยกเว้นการขุดดินเพ่ือการเกษตร        ห่างจากล าห้วย
สาธารณประโยชน์ อย่างน้อย 5 เมตร ลาดเอียง 0.5 เท่าของความลึกหรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นสมควร 

ข้อ 11 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกิน 2 เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนว
เขตท่ีของผู้อื่น ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระท า ดังนี้ 

(1)  เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียง อย่างน้อย 2 เมตร 
(2) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือล าห้วยสาธารณประโยชน์ อย่างน้อย 10 

เมตร 
ข้อ 12 ผู้ขุดดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพ่ือเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 

และยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ท าด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน 40 เมตร รอบบ่อดิน ใน
ต าแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาท าการขุดดิน 

ข้อ 13 ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพ้ืนที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดจะต้องปรับพ้ืนที่ให้เป็นไปตาม
แบบแปลนและต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและด าเนินการให้มีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ และ
ต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดินนั้น 

ข้อ 14 การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ ผู้ขุดต้องจัดให้มีสิ่งกันตก 
หรือราวกันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือน
อันตรายจ านวนพอสมควร ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นตลอดระยะเวลาที่ท าการขุดดิน
ในกรณีการขุดดิน 

ตามวรรคหนึ่ง ในพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้นด้วยสีสะท้อนแสงที่
มองเห็นได้ชัด 
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ข้อ 15 ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น 

15.1 ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น 
      15.2 ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุกอย่าให้ขับรถใน

ลักษณะกีดขวาง ประมาท หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรา 
15.3 ผู้ประกอบการขนส่งดิน  เจ้าของรถบรรทุกต้องจ ากัดความเร็วไม่ เกิน  30 

กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ยกเว้นทางหลวง หมายเลข ๒๐๙๗ และทาง
หลวงหมายเลข ๒๒๖๓  

15.4 ผู้ประกอบการขนส่งดิน ต้องบรรทุกน้ าหนักไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนด 
15.5 ผู้ขุดดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขุด

ดินและการขนส่งดิน 
 

การถมดิน 
------------------- 

ข้อ 16 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่
ข้างเคียง และมีพ้ืนที่เกิน 1,600 ตารางเมตร (หนึ่งไร่) ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1)  แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการถมดิน 
(2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
(3) วิธีการถมดินและการระบายน้ า 
(4) ระยะเวลาท าการถมดิน 
(5) ชื่อผู้ควบคุมงาน 
(6) ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
(7) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการถมดิน 
16.1 ผู้ใดจะท าการถมดินติดกับทางสาธารณะ ทุกขนาดพ้ืนที่ต้องแจ้งการถมดินนั้น        

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะด าเนินการถมดินได้ 
โดยยื่นเอกสารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 

16.2 การถมดินที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกิน 50 
เซนติเมตร จากระดับถนน พร้อมจัดท าก าแพงกันดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 
 ข้อ 17 การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 1,600 ตารางเมตร และมีความ
สูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดท าแบบแปลน รายการประกอบแบบและ
รายการค านวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่า
ระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ข้อ 18 การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 1,600 ตารางเมตร และมีความ
สูงของเนินดินตั้งแต่ 5 เมตร นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง ต้องจัดท าแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
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ข้อ 19 การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 1,600 ตารางเมตร และมีความ

สูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง จะต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ข้อ 20 การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอ่ืนหรือที่สาธารณะ
เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถม เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง โดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ข้อ 21 การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพ่ือเตือน
อันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร ท าด้วยวัสดุถาวร ไว้บนเนิน
ดินที่ถมดินที่ติดทางสาธารณะ ในต าแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ท าการถมดิน 
 ข้อ 22 ในกรณีที่ผู้ถมดินจะท าการถมดินชิดที่ของบุคคลอ่ืน ที่มีระยะห่างจากส่วนกลางของลาด
เนินดิน ถึงเขตที่ดินน้อยกว่า 0.50 เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
 การถมดินตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องท าก าแพงกั้นดินหรือฐานรากเสริมเพ่ือป้องกันการพังทลาย      
ของดิน ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ข้อ 23 การถมดินที่มีพ้ืนที่ที่เป็นเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพ้ืนที่
ของเนินดินไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร (หนึ่งไร่) จะต้องจัดให้มีการระบายน้ าให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินใกล้เคียงหรือบุคคลอ่ืน โดยระบายน้ าสาธารณะหรือจัดให้มีแหล่งรับน้ าที่
เพียงพอต่อปริมาณน้ าที่ต้องระบายออกจากเนินดิน 
  23.1 การถมดินทุกขนาดพ้ืนที่ติดกับทางสาธารณะ ต้องวางท่อระบายน้ าตามแนวเขต
ทางสาธารณะตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 ข้อ 24 ผู้ถมดินต้องควบคุมลูกจ้าง หรือตัวแทนให้ปฏิบัติการถมดินให้ถูกต้องและต้องรับผิดในการ
กระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งกระท าในทางการจ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 ข้อ 25 ผู้ถมดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น 
  25.1 ผู้ถมดิน ผู้ประกอบการ และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น 
  25.2 ผู้ถมดิน ผู้ประกอบการ ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถ อย่าให้ขับรถในลักษณะ
กีดขวาง ประมาท หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย 
  25.3 ผู้ประกอบการขนส่งดิน  เจ้าของรถบรรทุกต้องจ ากัดความเร็วไม่ เกิน  30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง ยกเว้นถนนทางหลวงสาย 2097 และทาง
หลวงหมายเลข 2263 
  25.4 ผู้ประกอบการขนย้ายดิน ต้องบรรทุกน้ าหนักไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนด 
  25.5 ผู้ถมดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการถม
ดินและการขนส่งดิน 
 ข้อ 26 ในการขุดดินหรือถมดิน จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะท าการขุดดิน
หรือถมดิน และให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตท่ีดิน พร้อมติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 120  
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เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 240 เซนติเมตร ในบริเวณที่ท าการขุดดินหรือถมดิน ที่สามารถเห็นได้ง่าย
ตลอดเวลาที่ท าการขุดดินหรือถมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้ 
          โครงการขุดดิน/ถมดินเพ่ือ......................................พ้ืนที่.............ไร่..............งาน................ตารางวา       
ใบ รั บ แ จ้ ง เล ข ที่ . . . . ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ..วั น เริ่ ม ต้ น .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ..วั น สิ้ น สุ ด
............................................ชื่อผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน..................................................เ ลขที่
ท ะ เ บี ย น  ก . ว . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ชื่ อ ผู้ ด า เ นิ น ก า ร ขุ ด ดิ น / ถ ม ดิ น
............................................................................................................................. บ้ านเลขที่
..................................ตรอก/ซอย.................................ถนน..............................หมู่ท่ี.........................ต าบล/
แขวง..............................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ ..................
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์. .............................................. 
 ข้อ 27 การขุดดินหรือถมดิน จะกระท าได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก 
ถ้าจะกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น  ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ 28 ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดินเจ้าของที่ดินหรือผู้แจ้ง หรือ
ผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของดินให้มีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 
 การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย เจ้าของ
ที่ดินหรือผู้แจ้ง หรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น  และต้อง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด วิธีการ ทั้งนี้ ต้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาคดีความ 
 ข้อ 29 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือ สั่งให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือเจ้าของหยุด
การขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้
ตามที่เห็นสมควร เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินร้องขอ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือตัวแทน
หรือเจ้าของที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ข้อ 30 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดิน ว่าได้ปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาท าการ  
และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ข้อ 31 ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามข้อบัญญัตินี้  ให้มีบทก าหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
  31.1 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 15.1,15.2,15.3,15.4,15.5,25.1,25.2,25.3,25.4, 
และ 25.5 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 500-1,000 บาท 
 ข้อ 32 ผู้ใดขุดดินหรือถมดินที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้อยู่ก่อน
วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับที่ท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 4 หรือ ข้อ 16 แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับในท้องถิ่น และเมื่อได้ด าเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
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บรรดาใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ที่ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนสิ้นอายุใบรับแจ้ง
นั้น 
 ข้อ 33 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอ านาจออกกฎ ระเบียบ ค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
    ประกาศ ณ วันที่ ๒๓    เดือน กันยายน   พ.ศ. 2562 
 
                                                         สมร   วงษเวียน 

                 (นายสมร  วงษ์เวียน ) 
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง 

เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25๖๒ 
 
ล าดับที ่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 
1 ค่าธรรมเนียม  
 1.1 ใบรับแจ้ง การขุดดิน หรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท 
 1.2 ค่าคัดส าเนา หรือถ่ายเอกสาร หน้าละ 1 บาท 
 1.3 ค่ารับรองส าเนา หน้าละ 5 บาท 
2 ค่าใช้จ่าย  
 2.1 ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ให้จ่ายเท่าที่จ าเป็นและใช้จ่ายจริง 
 หรือถมดิน  
 2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ให้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตามระเบียบ 
 หรือถมดิน ของทางราชการแก่ผู้ไปท างาน 
  เท่าอัตราของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


