
หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละงู 
เรื่อง   การขุดดินและถมดิน  และการวางหลักประกนัความเสียหายท่ีเกดิจากการขดุดนิและถมดนิ 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละงู  วาดวยเรื่องการขุดดิน 

และถมดินและการวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดินในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลละงู 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๘  (๑)  แหงพระราชบญัญัตกิารขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

องคการบริหารสวนตําบลละงูโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลละงูและนายอําเภอละงู  

จึงออกขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละงู  เรื่อง  การขุดดิน 

และถมดินและการวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลละงูตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลละงูเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ดิน”  หมายความรวมถงึ  หิน  กรวด  หรือทราย  และอินทรียวัตถุตาง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 

  “พ้ืนดิน”  หมายความวา  พ้ืนผิวของดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ 

  “ขุดดิน”  หมายความวา  กระทําแกพ้ืนดินนําดินขึ้นจากพ้ืนดินหรือทําใหพ้ืนดินเปนบอดิน 



หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

  “บอดิน”  หมายความวา  แอง  บอ  สระ  หรือชองวางใตพ้ืนดินที่เกิดจากการขุดดิน 

  “ถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงกวาเดิม 

  “เนินดิน”  หมายความวา  ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 

  “ส่ิงกอสราง”  หมายความรวมถึง  ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ถนนหินคลุก   

ถนนดินลูกรังที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลละงูดวย  ทั้งนี้  ไมวาจะสรางขึ้นดวยงบประมาณของ

องคการบริหารสวนตําบลละงูหรือไมก็ตาม 

  “แผนผังบริเวณ”  หมายความวา  แผนท่ีแสดงความของที่ดิน  ที่ตั้ง  และขอบเขต 

ของที่ดินท่ีจะขุดหรือถมดินรวมท้ังที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่อยูขางเคียง 

  “รายการ”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึก

ของบอดินที่จะขุดหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียงของบอดินหรือการพังทลายของดิน

หรือส่ิงปลูกสรางและวิธีในการขุดดินหรือถมดิน 

  “แบบแปลน”  หมายความวา  แบบแสดงแผนที่สังเขป  แผนผังบริเวณ  รูปตัด  และ

รายละเอียดในการขุดดินและถมดิน 

  “รายการประกอบแปลน”  หมายความวา  ขอความแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน  

ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุด  ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินท่ีจะถมดิน  ความลาดเอียงของบอดิน

หรือเนินดิน  ระยะหางจากบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  วิธีการปองกัน

การพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสรางและวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพ้ืนที่และบริเวณ

ขางเคียง  ระดับดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถมพรอมทั้งวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับขุดดิน

หรือถมดินเพ่ือไปตามแบบแปลน 

  “รายการคํานวณ”  หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพ 

ความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดินหรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัย 

ของกําแพงดินหรือรายการแสดงวิธีการคํานวณวิธีปองกันการพังทลายของดินดวยวิธีอื่น 

  “เจาของที่ดิน”  หมายความวา  ผูท่ีขุดดินหรือถมดิน  ท้ังนี้  ไมวาจะขุดดินหรือถมดิน

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลละงูหรือนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลละงูก็ตาม 

  “ผูรับจางขุดดินหรือถมดิน”  หมายความวา  ผูท่ีรับดําเนินการขุดดินหรือถมดินในเขต

องคการบริหารสวนตําบลละงูและในเขตพ้ืนท่ีใกลเคียง  ท้ังนี้  ใหหมายความรวมถึงลูกจางของบุคคล

ดังกลาวนั้นดวย 



หนา   ๑๑๘ 
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  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลละงู 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติ 

ตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๖ ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไดตามกฎหมายนั้นแลว 

ขอ ๗ เพ่ือประโยชนในการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสรางตลอดจนการอ่ืน 

ที่จําเปนเพ่ือปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนด 

  (๑) บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน 

  (๒) วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง 

  (๓) วิธีการใหความคุมครอง  และความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก 

  (๔) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขุดดินหรือถมดิน 

ขอ ๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง  ยกเวน  ผอนผัน  ระงับ  หรือกําหนดเงื่อนไข

ในการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตามที่เห็นสมควรไดในกรณี 

  (๑) การขุดดิน  ถมดินของหนวยงานราชการ  หรือราชการสวนทองถิ่นที่ใชในราชการ

เพ่ือสาธารณประโยชน 

  (๒) การขุดดิน  ถมดินภายในศาสนสถานเพ่ือศาสนาประโยชน 

  (๓) การขุดดิน  ถมดินขององคการระหวางประเทศหรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลง

ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 

  (๔) การขุดดิน  ถมดินขององคกรของรัฐที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายที่ใชในกิจการขององคกร

หรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 

หมวด  ๒ 

การขดุดิน 

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน  โดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือมีพ้ืนท่ี

ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  

จะตองจัดทําแบบแปลน  รายการประกอบแปลนและรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ



หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ

วิชาชีพวิศวกรโดยย่ืนเอกสารแจงขอมูล  ดังตอไปนี้ 

  (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 

  (๒) แผนผังแสดงเขตพ้ืนที่และที่ดินบริเวณขางเคียง 

  (๓) รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

  (๔) ระยะเวลาทําการขุดดิน 

  (๕) ชื่อผูควบคุมงานซึง่มคีุณสมบตัิตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖  

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

  (๖) ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง 

  (๗) ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินจะทําการขุดดิน 

  (๘) เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   

ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง  

ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ

แจงและใหผูแจงเริ่มทําการขุดดินตามท่ีไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง   

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแต

วันที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง  ถาผูแจงไมมาแกไขใหถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง 

ใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันส้ินผล 

ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสามใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง   

ผูไดรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดตามขอ  ๙  วรรคหาใหเปนรายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลละงู 

ขอ ๑๑ ในระหวางที่มีการขุดดินผูขุดดินตามขอ  ๙  จะตองเก็บใบรับแจง  แผนผังบริเวณ 

และรายการไวที่สถานท่ีขุดดินหนึ่งชุดและพรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจดูได   



หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ถาใบแจงชํารุด  สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูขุดดินตามขอ  ๙  ขอรับใบแทนใบรับแจง  

ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันที่ทราบถึงการชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลายดังกลาว 

ขอ ๑๒ ผูขุดดินตามขอ  ๙  ตองขุดดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖   

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๑๓ ผูขุดดินตามขอ  ๙  ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ  ๑๒  และ

จะตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๔ การไดรับใบรับแจงจากพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน   

ที่ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล  หรือตอสภาพแวดลอม  ไมวาจะเปนเจาของท่ีดิน   

ผูครอบครองที่ดิน  ลูกจาง  หรือตัวแทนผูขุดดินตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น  เวนแต  

จะมีเหตุที่ไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

ขอ ๑๕ การขุดบอน้ําใชที่มี พ้ืนที่ปากบอไม เกินส่ีตารางเมตร  ผูขุดดินไมตองแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๑๖ การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกิน 

หนึ่งหมื่นตารางเมตร  ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น  หรือที่สาธารณะเปนระยะ 

ไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินท่ีจะขุด  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดิน  

หรือส่ิงปลูกสรางโดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๑๗ ในการขุดดินถาพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ  หรือแรท่ีมีคุณคา 

ทางเศรษฐกิจ  หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยาใหผูขุดดินตามขอ  ๙  ขอ  ๑๕  หรือขอ  ๑๖  หยุดการขุด

ในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันท่ีพบและให 

เจาพนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีทราบโดยดวนแลวแตกรณี  ในกรณีเชนนี้

ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

หมวด  ๓ 

การถมดนิ 

ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางจาก

เจาของที่อยูขางเคียงและมีพ้ืนที่ดินไมเกินสองพันตารางเมตรหรือมีพ้ืนที่ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น 



หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศกําหนดตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยู

ขางเคียงหรือบุคคลอื่น   

พ้ืนที่ท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งตองไมเกินสองพันตารางเมตร   

การถมดินท่ีมีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาเจาพนักงานทองถิ่นประกาศ

กําหนดตามวรรคหนึ่งจะตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด   

การถมดินตามวรรคสอง  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดความสูงของเนินดินตามสภาพพ้ืนที่ 

เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือไดรับความเดือดรอนแกบุคคลอื่นตามขอ  ๗   

ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสองโดยถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง   

ตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายใน  ๗  วันนับแตวันท่ีไดรับแจง

และใหผูแจงเริ่มตนการถมดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันท่ีไดรับใบแจง  ใหนําบทบัญญัติขอ  ๙  วรรคสาม  

วรรคส่ี  วรรคหา  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๔  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๑๙ ผูถมดินตามขอ  ๑๘  ตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎหมายท่ีออกตามกฎกระทรวง  

ที่ออกตามมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

หมวด  ๔ 

การวางหลักประกนัความเสียหายท่ีเกดิจากการขุดดินและถมดิน 

ขอ ๒๐ ใหผูรับจางขุดดินหรอืถมดินซึ่งใชเสนทางอันเปนส่ิงกอสรางที่อยูในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลละงูย่ืนคําขอเพ่ือวางหลักประกันเปนเงินสดหรือหลักทรัพยอื่นใดตามอัตราและแบบสัญญา

ประกันที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

หลักประกันตามวรรคหนึ่งนั้นใหถือเปนเพียงสวนหนึ่งของการประกันความชํารุดบกพรอง 

ของส่ิงกอสรางที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลละงู  ถามูลคาความเสียหายมีจํานวนมากกวาหลักประกันแลว   

ผูวางหลักประกันยังคงตองชดใชคาเสียหายใหแกองคการบริหารสวนตําบลละงูในสวนที่ขาดอยูนั้น 

ขอ ๒๑ ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาการขุดดินหรือการถมดินของผูรับจางนั้นอาจจะ

กอใหเกิดความเสียหายตอส่ิงกอสรางของราชการอันมีมูลคาความเสียหายสูงกวาหลักประกันตามขอ  ๒๐  

ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น  เพ่ือใหมีคําส่ังเปนหนังสือใหผูรับจางหยุดการขุดดิน

หรือถมดินไวเปนการชั่วคราวแลวใหผูรับจางวางหลักประกันเพ่ิมเติมกอนที่จะใหดําเนินการตอไปก็ได 



หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีที่ผูรับจางไมวางหลักประกันเพ่ิมเติมตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังเปนหนังสือ

ใหผูรับจางหรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินไดทันที 

ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน  ถาหากไมดําเนินการอาจจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ

พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําส่ังใหผูรับจางขุดดินหรือถมดินหรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน   

หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามท่ีเห็นวา 

จําเปนไดแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบโดยเร็ว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบดวยกับคําส่ัง

ของพนักงานเจาหนาท่ีใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังเปนหนังสือภายใน  ๒  วันทําการนับแตวันท่ี 

พนักงานเจาหนาที่ไดมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีและใหถือวาคําส่ัง 

ของพนักงานเจาหนาท่ีเปนคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือส่ังภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามใหคําส่ังของพนักงาน

เจาหนาที่เปนอันส้ินผล 

ขอ ๒๒ เจาของท่ีดินจะวางหลักประกันความเสียหายตามขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  แทนผูรับจาง

ขุดดินหรือถมดินก็ได 

กรณีที่เจาของที่ดินจะวางหลักประกันความเสียหายแทนผูรับจางขุดดินหรือถมดินนั้นใหนําความ

ในขอ  ๒๐  และขอ  ๒๑  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๓ ใหผูรับจางขุดดนิหรือถมดินแจงเปนหนังสือใหเจาพนกังานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่

ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรองภายใน  ๕  วันทําการนับแตวันที่ขุดดินหรือถมดินแลวเสร็จ 

ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรองใหแลวเสร็จพรอมรายงานให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบภายใน  ๕  วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับจางขุดดินหรือถมดิน 

กรณีที่มีความชํารุดบกพรองใหพนักงานเจาหนาท่ีคํานวณคาความเสียหายและริบหลักประกัน

สัญญาตามมูลคาความเสียหายและใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของดําเนินการคืนหลักประกันสัญญาตามสวนที่ได

หักมูลคาความเสียหายไวแลวใหแกผูวางหลักประกันภายใน  ๕  วันทําการนับแตวันท่ีไดรับการอนุมัติจาก  

เจาพนักงานทองถิ่น 

ในกรณีที่ไมมีความชํารุดบกพรอง  ใหเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของดําเนินการคืนหลักประกันสัญญา

ใหแกผูวางหลักประกันภายใน  ๕  วันทําการนับแตวันท่ีไดรับการอนุมัติจากเจาพนักงานทองถิ่น 



หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ผูรับจางขุดดินหรือถมดินหรือเจาของที่ดินผูวางหลักประกันจะย่ืนคําขอคืนหลักประกันมา 

พรอมกับหนังสือที่แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตรวจสอบความชํารุด

บกพรองตามวรรคหนึ่งก็ได 

คําขอใด ๆ  ท่ีย่ืนตามขอบัญญัตินี้ใหเปนไปตามแบบที่นายกองคการบริหารสวนตําบลละงูกําหนด 

ขอ ๒๔ คาธรรมเนียม  คาใชจาย  เงินที่ไดริบตามสัญญาประกันความชํารุดบกพรองตามขอ  ๒๐   

ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลละงู 

หมวด  ๕ 

พนักงานเจาหนาที ่

ขอ ๒๕ ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดิน

หรือถมดินอันไมปฏิบัติตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๖  หรือขอ  ๑๙  มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังให

หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได 

เมื่อไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังใหเจาพนักงานทองที่เขาไปตรวจสอบ 

สถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหาย 

ไดเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้นใหมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือสงใหผูขุดดิน   

ผูถมดิน  หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร   

เจาพนักงานทองถิ่นตามในขอนี้ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย 

ขอ ๒๖ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานท่ีที่มีการขุดดินตามขอ  ๙  หรือ 

การถมดินตามขอ  ๑๘  วาไดปฏิบัติตามขอบัญญัติหรือประกาศตามท่ีออกตามขอบัญญัติหรือไม  ท้ังนี้   

ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  หรือระหวางเวลาทําการและใหผูขุดดิน  ผูถมดิน   

หรือตัวแทนหรือเจาของท่ีดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ ๒๗ ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่นใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําส่ัง 

ใหผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหาย 

ที่อาจเกิดขึ้น  หรือการจัดแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้นแลวแตกรณีและใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพ่ือปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได 



หนา   ๑๒๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ีใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนด 

ในกฎกระทรวง 

ขอ ๒๙ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่เปน 

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๐ ผูใดทําการขุดดินตามขอ  ๙  หรือทําการถมดินตามขอ  ๑๘  วรรคสาม  โดยไมไดรับ

ใบแจงจากพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  วรรคสอง  หรือขอ  ๑๘  วรรคหา  แลวแตกรณี  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

หากการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เกิดขึ้นในบริเวณหามขุดหรือถมดินตามขอ  ๗  (๑)  ผูนั้น 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๒  และขอ  ๑๙  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและปรับ

เปนรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตาม 

ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนขอ  ๑๖  และขอ  ๑๘  วรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ขอ ๓๓ ผูขุดดินผูใดฝาฝนขอ  ๑๗  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกิน 

หาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ ๓๔ ผูใดไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือถมดินตามขอ  ๒๕  

วรรคสอง  หรือขอ  ๒๗  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ ๓๕ ผูใดไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  

หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินตามขอ  ๒๕  วรรคสอง  หรือขอ  ๒๗  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้น   

ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาทตลอดเวลา 

ที่ไมปฏิบัติตาม 

ขอ ๓๖ ผูใดขัดขวางหรอืไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติการ

ตามขอ  ๒๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 



หนา   ๑๒๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๖๐   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กมุภาพันธ   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๗ ผูใดไดรับคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือการถมดินตามขอ  ๒๕  

วรรคสอง  หรือขอ  ๒๗  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท   

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ ๓๘ บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้นอกจากความผิดตามขอ  ๓๐  วรรคสอง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได   

เมื่อไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในกําหนดสามสิบวันใหถือวาคดีเลิกกัน   

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ ๓๙ ในกรณีท่ีหางหุนสวน  บริษัท  หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  

กรรมการ  ผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้นตองระวางโทษตามที่

บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น 

หรือยินยอมดวย 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ใหถือวาเจาของอสังหาริมทรัพย   

ที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับท่ีดินท่ีมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทํา

ความผิดนั้นเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ ๔๑ ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้

อยูกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหปฏิบัติตามขอ  ๙  ขอ  ๑๘  และแตกรณีภายในสิบหาวันนับแต

วันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับและเมื่อไดดําเนินการแลวใหถือวาผูนั้นไดรับใบแจงตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

จํารัส  ฮองสาย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลละง ู



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละงู 

เรื่อง  การขุดดินและถมดิน และการวางหลักประกันความเสียหายท่ีเกิดจากการขุดดินและถมดิน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

------------------------------------------------- 

ขอ ๑ คาธรรมเนียม 

 (๑) คาธรรมเนียมใบแจงการขุดดนิ ถมดนิหรือขนดนิ   ฉบับละ  ๕๐๐ บาท 

(๒) คาธรรมเนียมในการทาํสัญญาประกันความเสียหาย   ฉบับละ ๕๐ บาท 

(๓) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร     หนาละ  ๑ บาท 

ขอ ๒ หลักประกันตามสัญญาประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงกอสราง  เชน  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรัง ฯลฯ 

(๑) สําหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไมเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบอไมเกิน 
หนึ่งหมื่นตารางเมตร (ไมเกิน ๖ ไร ๑ งาน) ใชหลักประกันจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๒) สําหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร แตไมเกินส่ีเมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ปากบอเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร แตไมเกินสองหมื่นตารางเมตร (เกิน ๖ ไร ๑ งาน แตไมเกิน ๑๒ ไร ๒ งาน) 

ใชหลักประกนัจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท 

(๓) สําหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินส่ีเมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบอเกินสองหมื่น
ตารางเมตร (เกิน ๑๒ ไร ๒ งาน) ใหเจาพนักงานทองถิ่นใชดุลยพินจิกําหนดหลักประกันตามความเหมาะสม 

(๔) สําหรับการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร  (ไมเกิน ๑ ไร ๑ งาน)   
ใชหลักประกันจํานวน ๕,๐๐๐ บาท 

(๕) สําหรับการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร   แตไมเกินสามพันตารางเมตร 
(เกิน ๑ ไร ๑ งาน แตไมเกิน ๑ ไร ๓ งาน ๕๐ ตารางวา) ใชหลักประกันจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

(๖) สําหรับการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินเกินสามพันตารางเมตร (เกิน ๑ ไร ๓ งาน ๕๐ ตารางวา)
ใหเจาพนักงานทองถิ่นใชดุลยพินิจกําหนดหลักประกันตามความเหมาะสม   

เมื่อเสร็จส้ินระยะเวลาการดําเนินการ แจงใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรอง 

กรณีที่มีความชํารุดบกพรองใหพนักงานเจาหนาที่คํานวณคาความเสียหายและริบหลักประกันสัญญา 

ตามมลูคาความเสียหาย หากไมมคีวามชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกนัสัญญา 

ขอ ๓ คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานทีขุ่ดดนิ ถมดิน  ใหจายเทาท่ีจําเปนและจายจริง 

ขอ ๔ คาเบี้ยเล้ียงในการเดนิทางไปตรวจสอบสถานทีข่ดุดนิ ใหจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบ                                      
        ถมดินและเสนทางขนดนิ      ของทางราชการแกผูไปทํางาน 
        เทาอัตราของทางราชการ 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลละงู
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