
 หนา  ๒๕๕ 
เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 
เรื่อง   การขุดดินและถมดิน     

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่สมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  วาดวยการขุดดินและถมดิน 

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.   ๒๕๕๖   ประกอบกับมาตรา   ๘   (๑)  มาตรา  ๑๗   มาตรา  ๑๘   และมาตรา   ๒๖   

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลโคกสวางและนายอําเภอพนมไพร  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  เรื่อง  การขุดดิน 

และถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกสวางตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายนั้นแลว 

บรรดาประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้  หรือซึ่งขัดหรือแยง

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสวางเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  ทราย  และอินทรีวัตถุตาง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 



 หนา  ๒๕๖ 
เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “พ้ืนดิน”  หมายความวา  พ้ืนผิวของดินที่เปนอยูตามธรรมชาติ 

  “ขุดดิน”  หมายความวา  การกระทําแกพ้ืนดินเพ่ือนําดินขึ้นจากพ้ืนดิน  หรือทําให

พ้ืนดินเปนบอดิน 

  “บอดิน”  หมายความวา  แอง  บอ  สระ  หรือชองวางใตพ้ืนดินท่ีเกิดจากการขุดดิน 

  “ถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใดๆ  ตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม 

  “การขนยายดิน”  หมายความวา  การเคล่ือนยายดินจากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่ง  

ที่เกิดจากการขุดดินหรือถมดิน 

  “เนินดิน”  หมายความวา  ดินที่สูงกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 

  “แผนผังบริเวณ”  หมายความวา  แผนที่แสดงสภาพของที่ดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน

ที่จะขุดดินหรือถมดิน  รวมทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสรางที่อยูขางเคียง 

  “รายการ”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึก

ของบอดินที่จะขดุดนิหรือความสูงของเนนิดนิท่ีจะถมดิน  ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดิน  ระยะหาง 

จากขอบบอดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  วิธีการปองกันการพังทลายของดิน 

หรือส่ิงปลูกสราง  และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

  “แบบแปลน”  หมายความวา  แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน 

  “รายการประกอบแบบแปลน”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ชนิดของดินความลึกและขนาดของบอดินท่ีจะขุดดิน  ความสูงและพ้ืนท่ีของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียง

ของบอดินหรือเนินดิน  ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  

วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง  และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน  ตลอดจนสภาพพ้ืนที่

และบริเวณขางเคียง  ระดับดินเดิม  คุณสมบัติของดินท่ีจะขุดหรือจะถม  พรอมท้ังวิธีปฏิบัติ  หรือวิธีการ

สําหรับขุดดินหรือถมดินเพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน 

  “รายการคํานวณ”  หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพ 

ความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน  หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัย 

ของกําแพงกันดิน 



 หนา  ๒๕๗ 
เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  “เจาของที่ดิน”  หมายความวา  ผูท่ีขุดดินหรือถมดิน  ทั้งนี้  ไมวาจะขุดดินหรือถมดิน

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  หรือนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกสวางก็ตาม 

  “ผูดําเนินการ”  หมายความวา  ผูรับจางขุดดินหรือถมดินในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบลโคกสวางและในเขตพ้ืนที่ใกลเคียง  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงลูกจางของบุคคลดังกลาวนั้นดวย 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานสวนตําบลผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น

แตงตั้งใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๒ 

การขดุดิน 

 

ขอ ๖ การขุดดนิจะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  ถาจะกระทํา

ในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ ๗ ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนท่ี

ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด

โดยย่ืนเอกสารพรอมแจงขอมูล  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 

  (๒)  แผนผังบริเวณแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 

  (๓)  วิธีการขุดดินและการขนยายดิน 

  (๔)  ระยะเวลาการขุดดิน   

  (๕)  ชื่อผูควบคุมงาน  ผูออกแบบแปลน  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  

และรายการคํานวณ  รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ซึ่งผูควบคุมงานและผูออกแบบแปลน   

ตองมีคุณสมบัติเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวา

ระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 



 หนา  ๒๕๘ 
เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๖)  เนื้อที่โครงการที่จะทําการขุดดิน  ขนาดพ้ืนท่ีปากบอดิน  ความลึกของการขุดดิน  

และระยะหางจากขอบบอดิน  วัตถุประสงคของการขุดดิน 

  (๗)  ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดิน  เจาของที่ดิน  และผูดําเนินการ 

  (๘)  ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 

  (๙)  เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ  ท่ีคณะกรรมการขุดดินและถมดินกําหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา 

ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง

และใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับแจง  ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการตรวจพบถึงความไมถูกตองนั้น   

ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจงถึงความท่ีไมถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันส้ินผล  ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด  

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

ความในวรรคหนึง่มิใหใชบังคับแกการขุดบอน้าํใชที่มีพ้ืนที่ปากบอไมเกินส่ีตารางเมตร  และการขุดดิน 

เพ่ือการเกษตรกรรม 

ขอ ๘ ผูไดใบรับแจงจะตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๙ ในระหวางการขุดดิน  ผูขุดดินตองเก็บใบรับแจง  แผนผังบริเวณ  และรายการไวที่ 

สถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด  และพรอมจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจดูไดถาใบรับแจงชํารุด  สูญหายหรือถูกทําลาย 

ในสาระสําคัญ  ใหผูขุดดินขอรับใบแทนใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี 

ทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

ขอ  ๑๐  การไดรับใบแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น  ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดินท่ีไดกอใหเกิด 

ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่นหรือตอสภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้น  ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของท่ีดิน   

ผูครอบครองที่ดิน  ผูดําเนินการหรือตัวแทนตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น  เวนแตจะมีเหตุ 

ที่ไมตองรับผิดตามกฎหมาย 



 หนา  ๒๕๙ 
เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ผูขุดดินดังกลาวไวในวรรคแรกตองควบคุมดูแลผูรับจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

โดยเครงครัด  และตองรับผิดชอบในการกระทําของผูดาํเนนิการหรือตวัแทน  ซึ่งไดกระทําในทางการท่ีจาง 

หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ ๑๑ ผูขุดดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินที่จะทําการขุดดิน  และตองตั้งปาย 

ขนาดกวางไมนอยกวาหนึง่รอยย่ีสิบเซนตเิมตร  ยาวไมนอยกวาสองรอยส่ีสิบเซนติเมตร  ในบริเวณที่ทําการขุดดิน  

และสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน  โดยแสดงขอความ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) เนื้อที่โครงการท่ีจะทําการขุดดิน 

  (๒) ขนาดพ้ืนที่ปากบอดิน  เนินดิน  ความลึกของการขุดดิน 

  (๓) วัตถุประสงคของการขุดดิน 

  (๔) เลขที่ในรับแจงและวันที่ส้ินสุดการขุดดิน 

  (๕) ชื่อผูควบคุมงาน  ผูออกแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ 

รวมท้ังเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

  (๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดิน  เจาของที่ดิน  และผูดําเนินการขุดดิน   

  (๗) ขอความอื่นตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศกําหนด 

ขอ ๑๒ การขุดดินโดยที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินไมเกินสามเมตร  เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขตที่ดิน

ของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินท่ีจะขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน 

ตามวิสัยที่ควรกระทํา  หรือตามคําส่ังท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๓ การขุดดินที่มีความลึกเกินย่ีสิบเมตรตองจัดใหมีการปองกันการพังทลายของดิน   

หรือส่ิงปลูกสรางโดยมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคล่ือนตัวของดิน  และมีผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกรเปนผูลงนามในแบบแปลนและรายการ 

ประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณดวย 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่เปนการขุดดินเพ่ือใชประโยชนในการฝงกลบขยะ  วัสดุกระจายแพรพิษ 

หรือกระจายรังสี  ใหผูประสงคจะทําการขุดดินนําหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้นมาย่ืน 

ประกอบการแจง  พรอมดวยแสดงวิธีการปองกันการปนเปอนตอชั้นน้ําใตดิน 
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ขอ  ๑๕  การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่น

ตารางเมตร  ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่นหรือท่ีสาธารณะเปนระยะไมนอยกวา

สองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง

โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมาย

วาดวยวิศวกร 

ขอ  ๑๖  การขุดดินเพ่ือการประกอบเกษตรกรรมที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร 

หรือพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรจากปากบอดินจะตองหางจากแนวที่ของบุคคลอื่น 

หรือที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาความลึกของบอดินท่ีจะขุด 

ขอ  ๑๗  ในระหวางการขุดดิน  ผูขุดดินตองระบายน้ําบนพ้ืนดินบริเวณขอบบอดินไมใหน้ําทวมขัง

และตองไมใชพ้ืนท่ีบริเวณขอบบอดินเปนที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหเกิดการพังทลายของดิน  

หรืออาจเปนอันตรายกับส่ิงปลูกสรางในบริเวณนั้น 

ขอ  ๑๘  ในระหวางการขุดดินและภายหลังการขุดดินแลวเสร็จ  ผูขุดดิน  เจาของท่ีดิน 

หรือผูครอบครองที่ดิน  แลวแตกรณี  ตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและดําเนินการใหมีความมั่นคง 

ปลอดภัยอยูเสมอ 

ขอ  ๑๙  การขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับท่ีสาธารณะหรือในท่ีสาธารณะ  ผูขุดดินตองจัดใหมี 

ส่ิงกันตกหรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น  รวมท้ังติดตั้งไฟฟาในมีแสงสวางเพียงพอ 

หรือไปสัญญาณเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตลอดระยะเวลา 

ทําการขุดดินดวย 

ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพ้ืนที่ที่ไมมีไฟฟาใหแสงสวางตองทาสีส่ิงกันตกหรือราวกั้น 

ดวยสีสะทอนแสงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ  ๒๐  เจาของท่ีดินตองติดตั้งปายเตือนอันตรายขนาดกวางตองไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร

และยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตรทําดวยวัสดุถาวรโดยติดตั้งไวทุกระยะไมเกินส่ีสิบเมตรรอบบอดิน 

ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 

ขอ ๒๑ ในการขุดดินถาพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ  หรือแรท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ

หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา  ใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจาพนักงาน 

ทองถิ่นทราบในทันทีนับแตวันที่ขุดพบ 
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หมวด  ๓ 

การถมดนิ 

 

ขอ ๒๒ ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของ 

ที่อยูขางเคียง  และมีพ้ืนท่ีของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตรตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอ 

ที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น 

การถมดินท่ีมีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร  นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่งแลว  

ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยย่ืนเอกสาร 

พรอมแจงขอมูล  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แผนผังบริเวณที่ดินที่จะทําการถมดิน 

  (๒)  แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 

  (๓)  วิธีการถมดินและการระบายน้ํา 

  (๔)  ระยะเวลาทําการถมดิน 

  (๕)  ชื่อผูควบคุมงาน 

  (๖)  เนื้อที่โครงการท่ีจะทําการถมดิน  ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถมดิน  

ระยะหางจากเนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่นวัตถุประสงคของการถมดิน 

  (๗)  ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน  เจาของที่ดิน  และผูดําเนินการถมดิน 

  (๘)  ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินที่จะทําการถมดิน 

  (๙)  เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ   ที่คณะกรรมการขุดดินและถมดินกําหนดโดยประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา 

ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวตามวรรคสองถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  

และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการตรวจพบถึงความไมถูกตองนั้น 
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ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงถึงความไมถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังใหการแจงตามวรรคสองเปนอันส้ินผล  ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงท่ีถูกตองใหนําความ 

ขอ  ๘  ขอ  ๙  ขอ  ๑๐  และขอ  ๑๑  มาใชบังคับแกการถมดินดวยโดยอนุโลม 

ขอ  ๒๓  การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมี

ความสูงของเนินดนิตัง้แตสองเมตรนบัจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีแบบแปลน  รายการ

ประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมีความสูง 

ของเนินดินเกินหาเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียง  ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบ 

แบบแปลน  และรายการคํานวณของผูไดรบัใบอนุญาตใหประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา 

ไมต่ํากวาระดับวุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ  ๒๔  การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมี

ความสูงของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียง  ตองมีผูควบคุมงานซึ่งเปน

ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ  ๒๕  การถมดิน  สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น  หรือที่สาธารณะ

เปนระยะไมนอยกวาความสูงของเนินดินที่จะถมดิน  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดิน

หรือส่ิงปลูกสราง  โดยการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร   

ขอ  ๒๖  การถมดินในบรเิวณที่ติดกับทางสาธารณะ  ผูถมดินตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตราย

ขนาดกวางไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตรทําดวยวัสดุถาวรไวบนเนินดินที่ถม 

ดานที่ติดกับทางสาธารณะ  ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน 

ขอ  ๒๗  ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ  ผูถมดิน  เจาของท่ีดิน   

หรือผูครอบครองที่ดิน  แลวแตกรณี  ตองตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ 
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หมวด  ๔ 

การบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสง  และการอนญุาต 

 

ขอ ๒๘ การบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสงดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดที่ไดจาก 

การขุดดิน  ซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในทองที่องคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  โดยนําส่ิงท่ีขุดไดไปยัง 

พ้ืนที่ใด ๆ  ภายในองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  หรือนําออกไปจากองคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง  

จะกระทําไดตอเมื่อไดทําการของอนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  ยกเวนการขุดดิน 

ที่กระทําโดยนําดินท่ีขุดหรือส่ิงที่ไดจากการขุด  กองรวมไวในพ้ืนที่ท่ีทําการขุดนั้น 

ขอ ๒๙ เจาพนักงานทองถิ่นตองพิจารณาการอนุญาตการบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสงดิน   

หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดท่ีไดจากการขุดดินใหแลวเสร็จโดยเร็วหรือใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน   

นับแตวันที่ไดรับคํารองขอแลวแจงการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูรองทราบพรอมทั้งเหตุผล 

ขอ ๓๐ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรทุก  การเคล่ือนยาย   

การขนสงดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดจากการขุดดิน  ดังตอไปนี้ 

  (๑) จํานวน  ปริมาณ  หรือน้ําหนักขั้นสูงสุดท่ียานพาหนะคันหนึ่งจะบรรทุกได 

  (๒) ขอกําหนดเกี่ยวกับการปกคลุมส่ิงที่บรรทุก  เพ่ือมิใหตกหลนหรือฟุงกระจาย 

  (๓) การทําความสะอาดลอของยานพาหนะกอนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ 

  (๔) คาธรรมเนียมการใชทางสาธารณะเพ่ือการบรรทุกดิน  และการประกันความเสียหาย

อันอาจเกิดขึ้นกับทางสาธารณะ 

  (๕) หลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่นท่ีเกี่ยวกับการบรรทุก  เคล่ือนยาย  หรือขนสงดิน 

 

หมวด  ๕ 

เบ็ดเตล็ด 

 

ขอ ๓๑ การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  การอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 



 หนา  ๒๖๔ 
เลม  ๑๓๔  ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๒ คาธรรมเนียม  คาใชจาย  และคาปรับท่ีเกิดขึ้นตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายได 

ขององคการบริหารสวนตําบลโคกสวาง 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๓๓  ผูใดทําการขุดดินตามขอ  ๗  หรือทําการถมดินตามขอ  ๒๒  โดยไมไดรับใบรับแจง 

จากเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ  ๓๔  ผูใดทําการบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสงดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใด 

ที่ไดจากการขุดดิน  โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๓๕  ผูใดทําการขุดดิน  การถมดิน  หรือการบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสงดิน  หิน   

กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดที่ไดจากการขุดดิน  โดยไมปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามความในขอบัญญัตินี้  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดออกคําส่ังใหปฏิบัติตามคําแนะนําเปนหนังสือ 

โดยกําหนดระยะเวลาใหปฏิบัติ  ไมดําเนินการปฏิบัติตามคําแนะนําภายในระยะเวลาที่กําหนดตองระวางโทษ 

ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๓๖  ผูใดทําการขุดดินตามขอ  ๗  ไมจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุดดิน

และติดตั้งปายตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๑  พรอมติดตั้งปายเตือนอันตรายตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๒๐   

ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๓๗  ผูใดทําการถมดินตามขอ  ๒๒  ไมติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายตามท่ีกําหนด 

ไวในขอ  ๒๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

นรา  ศรีวงษา 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโคกสวาง   



 
 

 

บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมต่อทา้ยข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลโคกสว่าง 

เรื่อง การขดุดนิและถมดิน  พ.ศ. 2559 

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

ค่าธรรมเนียม 

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน    ฉบับละ  ๒,๐๐๐ บาท 

(๒) ค่าคัดสําเนาหรือเอกสาร      หน้าละ         ๕ บาท 

ค่าใช้จ่าย 

(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที ่     ให้จ่ายเท่าที่จําเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

     ขุดดินหรือถมดิน 

(๒) ค่าเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ     ใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นตามระเบียบของ 

     สถานที่ขุดดินหรือถมดิน      ทางราชการแก่ผู้ไปทํางานเท่าอัตรา 

         ของทางราชการ 
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