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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 
เรื่อง   การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  วาดวยการขุดดิน 

และถมดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันย่ิงขึ้น 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๘  (๑)  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติ

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  องคการบริหารสวนตําบลงิ้วโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร

สวนตําบลงิ้วและนายอําเภอปกธงชัย  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  เรื่อง  การขุดดินและ 

ถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วนับแตวันท่ีไดประกาศ   

โดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลงิ้วแลวสิบหาวัน 

ขอ ๓ ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายนั้นแลว 

ขอ ๔ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตาํบลงิ้ว  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บรรดาประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือ

แยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

“ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  ทราย  อิฐ  เลน  ลูกรัง  วัตถุส่ิงปรักหักพังหรือส่ิงอื่นใด  

ที่ถูกใชเสมือนดิน  และอินทรียวัตถุตาง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 
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“พ้ืนดิน”  หมายความวา  พ้ืนผิวของที่ดินเปนอยูตามสภาพธรรมชาติ 

“ระดับดินเดิม”  หมายความวา  ระดับพ้ืนผิวดินท่ีเปนอยูโดยปกติ 

“ภาพถาย”  หมายความวา  รูปถายจากสถานที่ดําเนินการขุดดินหรือถมดิน 

“ขุดดิน”  หมายความวา  การกระทําแกพ้ืนดินเพ่ือนําดินขึ้นจากพ้ืนดิน  หรือทําใหพ้ืนดิน 

เปนบอดิน 

“บอดิน”  หมายความวา  แอง  บอ  สระ  หรือชองวางใตพ้ืนดินท่ีเกิดจากการขุดดิน 

“ถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม 

“เนินดิน”  หมายความวา  ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 

“การขุดดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ไมวาจะโดยการขุด  เจาะ  หรือตักดวยแรงคน

เครื่องจักรกล  หรืออุปกรณใด ๆ  ตอพ้ืนดิน  และเปนการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนดินทําใหเกิดความลึก  

เปนแอง  บอ  สระ  หรือชองวาง  หรือชองวางใตพ้ืนดิน  เวนแตการขุดลอกบูรณะซอมแซม  คู  คลอง  

ลําราง  หรือทางน้ําอันเปนประโยชน  ซึ่งตองไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 

“การถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  อันเปนการเปล่ียนแปลงระดับดินเดิมใหสูงขึ้น

กวาท่ีเปนอยู  ไมวาเปนการถม  เท  ทิ้งดินลงไปในพ้ืนดิน  หรือวิธีการอื่นใด 

“การขนยายดิน”  หมายความวา  การเคล่ือนยายดินหรือส่ิงที่หมายถึงดินตามขอบัญญัตินี้   

จากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่งซึ่งเกิดการเคล่ือนยายภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 

“แผนผังบริเวณ”  หมายความวา  แผนที่แสดงสภาพของดิน  ท่ีตั้ง  และขอบเขตของท่ีดิน   

ที่จะขุดดินหรือถมดิน  รวมทั้งที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่อยูขางเคียง 

“รายการ”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน  ความลึกของบอดิน

ท่ีจะขุดดิน  หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดิน  ระยะหางจาก 

ขอบบอดิน  หรือเนินดินถึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือ 

ส่ิงปลูกสรางและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

“แบบแปลน”  หมายความวา  แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน 

“รายละเอียดแบบแปลน”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน 

ความลึก  และขนาดของบอดินที่จะขุดดิน  ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินท่ีจะถมดิน  ความลาดเอียงของ

บอดินหรือเนินดิน  ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลกสรางของบุคคลอื่น   
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วิธีการปองกัน  การพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง  และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน  ตลอดจน 

สภาพพ้ืนท่ีและบริเวณขางเคียง  ระดับดินเดิม  คุณสมบัติของดินท่ีจะขุดหรือจะถม  พรอมทั้งวิธีปฏิบัติ

หรือวิธีการสําหรับขุดดิน  หรือถมดินเพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ”  หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพ  ความลาดเอียง  

ที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน  หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 

“พนักงานเจาหนาที่”  หมายถึง  ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง  

ใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 

การขดุดิน 

ขอ ๗ การขุดดินและถมดินใหกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  

ถาจะกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมี 

พ้ืนปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดโดยย่ืนเอกสารพรอมแจงขอมูล  ดังตอไปนี้ 

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 

(๓) วิธีการขุดดินและการขนยายดิน 

(๔) ระยะเวลาทําการขุดดิน 

(๕) ชื่อผูควบคุมงาน  ผูออกแบบแปลน  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และ

รายการคํานวณ  รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ซึ่งผูควบคุมงานและผูออกแบบแปลน  

ตองมีคุณสมบัติเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมต่ํากวา

ระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

(๖) เนื้อที่โครงการที่จะทําการขุดดิน  ขนาดพ้ืนที่ปากบอดิน  ความลึกของการขุดดิน  และ

ระยะหางจากขอบบอดิน  วัตถุประสงคของการขุดดิน 

(๗) ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดิน  เจาของที่ดินและผูดําเนินการขุดดิน 
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(๘) ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 

(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ  ท่ีคณะกรรมการขุดดินและถมดินกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง   

ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง

และใหผูแจงเริ่มทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันท่ีไดรับใบรับแจง   

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต

วันท่ีมีการตรวจพบถึงความไมถูกตองนั้น  ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง  

ถึงความท่ีไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันส้ินผล   

ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสาม  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

ความในวรรคหนึง่มิใหใชบังคับแกการขุดบอน้าํใชท่ีมีพ้ืนท่ีปากบอไมเกินส่ีตารางเมตร  และการขุดดิน

เพ่ือการเกษตรกรรม 

ขอ ๙ ผูไดใบรับแจงจะตองชาํระคาธรรมเนียมและคาใชจาย  ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๑๐ ในระหวางการขุดดินผูขุดดินตองเก็บใบรับแจง  แผนผังบริเวณ  และรายการไว   

ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด  และพรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจดูได  ถาใบรับแจงชํารุด  สูญหายหรือ  

ถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูขุดดินขอรับใบแทนใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวัน 

นับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดเสียหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

ขอ ๑๑ การไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดินที่ไดกอใหเกิด

ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่นหรือตอสภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้น  ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของท่ีดิน  

ผูครอบครองที่ดิน  ผูรับจางซึ่งดําเนินการขุดดินในทางการที่จาง  ลูกจางหรือตัวแทน  ตองรับผิดชดใช   

คาสินไหมทดแทน  เพ่ือการนั้น  เวนแตจะมีเหตุที่ไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

ผูขุดดินดังกลาวไวในวรรคหนึ่งตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้   

โดยเครงครัด  และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือ 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย 



หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๒ ผูขุดดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินท่ีจะทําการขุดดินและตองตั้งปาย

ขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบเซนติเมตร  ยาวไมนอยกวาสองรอยส่ีสิบเซนติเมตร  ในบริเวณที่ 

ทําการขุดดินและสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน  โดยแสดงขอความ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เนื้อที่โครงการท่ีจะทําการขุดดิน 

(๒) ขนาดพ้ืนที่ปากบอดิน  เนินดิน  ความลึกของการขุดดิน 

(๓) วัตถุประสงคของการขุดดิน 

(๔) เลขที่ใบรับแจงและวันท่ีส้ินสุดการขุดดิน 

(๕) ชื่อผูควบคุมงาน  ผูออกแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ

รวมท้ังเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

(๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดิน  เจาของที่ดินและที่อยูของผูดําเนินการขุดดิน 

ขอ ๑๓ การขุดดินโดยที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินไมเกินสามเมตร  เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขต

ที่ดินของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดดิน  ตองจัดการปองกันการพังทลาย  

ของดินตามวิสัยที่ควรกระทํา  หรือตามคําส่ังที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๔ หามทําการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  ในบริเวณศาสนสถาน  

โรงเรียน  และบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 

ขอ ๑๕ การขุดดินท่ีมีความลึกเกินย่ีสิบเมตร  ตองจัดใหมีการปองกันการพังทลายของดิน  

หรือส่ิงปลูกสรางโดยมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคล่ือนตัวของดิน  และมีผูไดรับใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกรเปนผูลงนามในแบบแปลนและ

รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณดวย 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่เปนการขุดดินเพ่ือใชประโยชนในการฝงกลบขยะ  วัสดุกระจายแพรพิษ 

หรือกระจายรังสี  ใหผูประสงคจะทําการขุดดินนําหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้นมาย่ืน

ประกอบการแจงพรอมดวยแสดงวิธีการปองกันการปนเปอนตอชั้นน้ําใตดิน 

ขอ ๑๗ การชุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือมี พ้ืนที่ปากบอดิน   

เกินหนึ่งตารางเมตร  ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะ 

ไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดิน

หรือส่ิงปลูกสราง  โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 



หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ขอ ๑๘ การขุดดินเพ่ือการประกอบเกษตรกรรมที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร

หรือพ้ืนที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  จากปากบอดินจะตองหางจากแนวที่ดินของบุคคลอื่น   

หรือที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาความลึกของบอดินท่ีจะขุด 

ขอ ๑๙ ในระหวางการขุดดิน  ผูขุดดินตองระบายน้ําบนพ้ืนดินบริเวณขอบบอดนิไมใหน้าํทวมขงั

และตองไมใชพ้ืนที่บริเวณขอบบอดินเปนท่ีกองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะท่ีอาจทําใหเกิดการพังทลาย  

ของดินหรืออาจเปนอันตรายกับส่ิงปลูกสรางในบริเวณนั้น 

ขอ ๒๐ ในระหวางการขุดดินและภายหลังการขุดดินแลวเสร็จ  ผูขุดดิน  เจาของท่ีดิน  หรือ  

ผูครอบครองที่ดิน  แลวแตกรณี  ตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและดําเนินการใหมีความมั่นคง

ปลอดภัยอยูเสมอ 

ขอ ๒๑ การขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับท่ีสาธารณะหรือในท่ีสาธารณะ  ผูขุดดินตองจัดใหมี  

ส่ิงกันตกหรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น  รวมทั้งติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอ 

หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตลอดระยะเวลา 

ทําการขุดดินดวย 

ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีไมมีไฟฟาใหแสงสวาง  ตองทาสีส่ิงกันตกหรือราวกั้น

ดวยสีสะทอนแสงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ ๒๒ เจาของที่ดินตองติดตั้งปายเตือนอันตรายขนาดกวางตองไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร  

และยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร  ทําดวยวัสดุถาวร  โดยติดตั้งไวทุกระยะไมเกินส่ีสิบเมตร  รอบบอดิน 

ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 

ขอ ๒๓ ในการขุดดินถาพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ  หรือแรที่มีคุณคา 

ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยาใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลว 

รีบรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในทันทีนับแตวันท่ีขุดพบ 

หมวด  ๓ 

การถมดนิ 

ขอ ๒๔ ผูประสงคจะทําการถมดิน  โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ  

ที่อยูขางเคียง  และมีพ้ืนท่ีของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร  ตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่ 

จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น 



หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร  นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง

แลวตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยย่ืนเอกสาร

พรอมแจงขอมูล  ดังตอไปนี้ 

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการถมดิน 

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 

(๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา 

(๔) ระยะเวลาทําการถมดิน 

(๕) ชื่อผูควบคุมงาน 

(๖) เนื้อที่โครงการที่จะทําการถมดิน  ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถมดินระยะหางจาก

เนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  วัตถุประสงคของการถมดิน 

(๗) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน  เจาของท่ีดินและผูดําเนินการถมดิน 

(๘) ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการถมดิน 

(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ  ท่ีคณะกรรมการขุดดินและถมดินกําหนดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสองโดยถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวัน   

ที่ไดรับแจงและใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับแจง   

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกผูนั้นทราบภายในเจ็ดวัน   

นับแตวันท่ีมีการตรวจพบถึงความไมถกูตองนั้น  ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง  

ถึงความที่ไมถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังใหการแจงตามวรรคสองเปนอันส้ินผล   

ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวัน  

นับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตองใหนําความขอ  ๙  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับแกการถมดินดวย  

โดยอนุโลม 

ขอ ๒๕ การถมดินที่มี พ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร   

และมีความสูงของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีแบบแปลน

รายการประกอบ  แบบแปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 



หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตรและมีความสูง   

ของเนินดินเกินหาเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงตองมีแบบแปลน  รายการประกอบ  

แบบแปลนและรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับวุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๒๖ การถมดินที่มี พ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร   

และมีความสูงของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียงตองมีผูควบคุมงาน 

ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหามายวาดวย

วิศวกร 

ขอ ๒๗ การถมดิน  สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น  หรือ   

ที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลาย  

ของดินหรือส่ิงปลูกสราง  โดยการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๒๘ การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ  ผูถมดินตองติดตั้งปายสีสะทอนแสง  

เตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตรทําดวยวัสดุถาวร 

ไวบนเนินดินที่ถม  ดานที่ติดกับทางสาธารณะ  ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน 

ขอ ๒๙ ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ  ผูถมดิน  เจาของที่ดิน  หรือ  

ผูครอบครองที่ดิน  แลวแตกรณี  ตองตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ 

หมวด  ๔ 

การบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสง  และการอนญุาต 

ขอ ๓๐ การบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสง  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดที่ไดจาก

การขุดดิน  ซึ่งเกิดจาการขุดดินภายในทองท่ีองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  โดยนําส่ิงท่ีขุดไดไปยังพ้ืนที่ใด ๆ   

ภายในองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว  หรือนําออกไปจากองคการบริหารสวนตําบลงิ้วจะกระทําไดตอเมื่อได

ทําการขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ยกเวนการขุดดินที่กระทําโดยนําดินท่ีขุดหรือ

ส่ิงท่ีไดจากการขุดกองรวมไวในพ้ืนที่ท่ีทําการขุดนั้น 

ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย  ตองพิจารณาการอนุญาตการบรรทุก  

การเคล่ือนยาย  การขนสงดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดที่ไดจากการขุดดินใหแลวเสร็จโดยเร็ว  



หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

หรือใหแลวเสร็จภายใน  ๑๕  วันนับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ  แลวแจงการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูรอง

ทราบพรอมทั้งเหตุผล 

ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรทุก  การเคล่ือนยาย  

การขนสงดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดที่ไดจากการขุดดิน  ดังตอไปนี้ 

(๑)  จํานวน  ปริมาณ  หรือน้ําหนักขั้นสูงสุดท่ียานพาหนะคันหนึ่งจะบรรทุกได 

(๒)  ขอกําหนดเกี่ยวกับการปกคลุมส่ิงที่บรรทุก  เพ่ือมิใหตกหลนหรือฟุงกระจาย 

(๓)  การทําความสะอาดลอของยานพาหนะกอนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ 

(๔)  คาธรรมเนียมการใชทางสาธารณะเพ่ือการบรรทุกดิน  และการประกันความเสียหาย 

อันอาจเกิดขึ้นกับทางสาธารณะ 

(๕)  หลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่นท่ีเกี่ยวกับการบรรทุก  เคล่ือนยาย  หรือขนสงดิน 

หมวด  ๕ 

เบ็ดเตล็ด 

ขอ ๓๓ การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  การอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น   

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๔ คาธรรมเนียม  คาใชจาย  และคาปรับท่ีเกิดขึ้นตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของ

องคการบริหารสวนตําบลงิ้ว 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๕ ผูใดทําการขุดดินตามขอ  ๘  หรือทําการถมดินตามขอ  ๒๔  โดยไมไดรับใบรับแจง  

จากเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๓๖ ผูใดทําการบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสง  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใด

ที่ไดจากการขุดดินโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน 

ขอ ๓๗ ผูใดทําการขุดดิน  การถมดิน  หรือการบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสง  ดิน  หิน  

กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดที่ไดจากการขุดดินโดยไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามความในขอบัญญัตินี้  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดออกคําส่ังใหปฏิบัติตามคําแนะนําเปนหนังสือ 



หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๑๕๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   กรกฎาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

โดยกําหนดระยะเวลาใหปฏิบัติไมดําเนินการปฏิบัติตามคําแนะนําภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตองระวางโทษ

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  และปรับอีกวันละหารอยบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนไมปฏิบัติตามคําแนะนํา 

ขอ ๓๘ ผูใดทําการขุดดินตามขอ  ๘  ไมจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน

และติดตั้งปายตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๒  พรอมติดตั้งปายเตือนอันตรายตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๒๒   

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ ๓๙ ผูใดทําการถมดินตามขอ  ๒๔  ไมติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายตามที่ 

กําหนดไวในขอ  ๒๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๘  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   

เอนก  ทนัฉมิพลี 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลงิว้ 

 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลง้ิว 

เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

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

 

 คาธรรมเนียม 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 

๒ คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร หนาละ  ๕  บาท 

 

 

 

 คาใชจาย 

ลําดับท่ี รายการ อัตราคาธรรมเนียม 

๑ คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน

หรือถมดิน 

ใหจายเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง 

๒ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ี

ขุดดินหรือถมดิน 

ใหจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบของทางราชการ

แกผูไปปฏิบัติงานเทาอัตราของทางราชการ 
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