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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 
เรื่อง   การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลนาบัว  วาดวยการขดุดนิและถมดิน

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร 

สวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

(ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๘  (๑)  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.   ๒๕๔๓  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลนาบัวและนายอําเภอนครไทย  จึงตราขอบัญญัติไว

ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาบัว  เรื่อง  การขุดดิน 

และถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาบัวนับแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวใน

ขอบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  หรือทราย  หรืออินทรียวัตถุตาง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 

  “พ้ืนดิน”  หมายความวา  พ้ืนผิวของดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ 

  “ขุดดิน”  หมายความวา  การกระทําแกพ้ืนดินเพ่ือนําดินขึ้นจากพ้ืนดินหรือทําใหพ้ืนดิน

เปนบอดิน 

  “บอดิน”  หมายความวา  แอง  บอ  สระ  หรือชองวางใตดินท่ีเกิดจากการขุดดิน 

  “ถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงกวาเดิม 
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  “เนินดิน”  หมายความวา  ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 

  “แผนผังบริเวณ”  หมายความวา  แผนท่ีแสดงแสดงสภาพของที่ดิน  ที่ตั้งและขอบเขต

ของที่ดินหรือถมดินรวมทั้งที่ดินและส่ิงปลูกสรางท่ีอยูขางเคียง   

  “คณะกรรมการ”  หมายคว ามว า   คณะกรรมการการขุ ดดิ นและถมดิ น   

ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติการ 

ตามขอบัญญัตินี้ 

  “ราชการทองถิ่น”  หมายความวา  องคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

ขอ  ๕  ขอบัญญัตินี้มิใหบังคับการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําโดยอํานาจตามกฎหมายอื่นท่ีได

กําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไดตามกฎหมายนั้นแลว 

ขอ  ๖  เพ่ือประโยชนในการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสรางตลอดจนการอื่น 

ที่จําเปนเพ่ือปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเปนไปตามมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ขอ  ๗  ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน  โดยมีความลึกจากกระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือพ้ืนที่

ปากบอดินเกินหนึง่หมืน่ตารางเมตร  หรือมีความลึกหรอืพ้ืนที่ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดให

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยย่ืนเอกสารแจงขอมูล  ดังตอไปนี้ 

  ๗.๑  แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 

  ๗.๒  แผนผังแสดงพ้ืนที่และที่ดินบริเวณขางเคียง 

  ๗.๓  รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

  ๗.๔  วิธีการขุดดินและขนดิน 

  ๗.๕  ระยะเวลาทําการขุดดิน 

  ๗.๖  ชื่อผูควบคุมงาน  ซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

  ๗.๗  ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง 

  ๗.๘  ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 
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  ๗.๙  เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนด 

ถาผูแจงดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึง่อยางถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบแจง

ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  เพ่ือเปนหลักฐานการแจงแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  

และใหแจงผูเริ่มทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน 

นับแตวันที่ที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง  ถาผูแจงไมมาแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงใหแกไข

จากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันส้ินผล 

ถาผูไดรับแจงแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสาม  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงถูกตอง 

ผูไดรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๘  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไวตามขอ  ๗  วรรคหา  ใหเปนรายไดขององคการ

บริหารสวนตําบลนาบัว 

ขอ  ๙  ในระหวางการขุดดิน  ผูขุดดินตามขอ  ๗  ตองเก็บใบแจงแผนผังบริเวณและรายการไว 

ที่สถานที่ขุดจํานวนหนึ่งชุด  และพรอมที่จะใหเจาพนักงานเจาหนาท่ีตรวจดูได 

ถาใบแจงชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูขุดดินตามขอ  ๗  ขอรับใบแทนใบรบั

แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

ขอ  ๑๐  ผูขุดดินตามขอ  ๗  ตองขุดดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖   

แหงพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ  ๑๑  ผูขุดดินตามขอ  ๗  ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ  ๑๐  และจะตอง

รับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งกระทําในทางการที่จางหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ  ๑๒  การไดรับใบรับแจงจากพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๗  ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน   

ที่ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม  ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของทีด่นิ  

ผูครอบครองที่ดินลูกจางหรือตัวแทนตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น  เวนแตจะมีเหตุ 

ที่ไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

ขอ  ๑๓  การขุดบอน้ําใชที่มีพ้ืนท่ีปากบอไมเกินส่ีตารางเมตร  ผูขุดดินไมตองแจงตอพนักงานทองถิ่น 
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ขอ  ๑๔  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไมเกินสามเมตร  เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขต

ที่ดินของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินจะตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน

ตามวิสัยที่ควรกระทํา 

ขอ  ๑๕  ในการขุดดิน  ถาพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ  หรือแรที่มีคุณคา 

ทางเศรษฐกิจ  หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา  ใหผูขุดตามขอ  ๗  ขอ  ๑๓  และขอ  ๑๔  หยุดการขุดดิน

ในบริ เวณนั้นไวกอนแลวรายงานให เจ าพนักงานทองถิ่นทราบภายในเ จ็ดวันนับแตวันที่พบ 

และใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีทราบโดยดวน  ในกรณีเชนนี้ 

ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

ขอ  ๑๖  ผูใดประสงคจะทําการถมดิน  โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของ

อยูขางเคียงและมีพ้ืนที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพ้ืนที่ตามเจาพนักงานทองถิ่นประกาศ

กําหนดตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียง

หรือบุคคลอื่น 

พ้ืนที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งตองไมเกินสองพันตารางเมตร 

การถมดินที่มีพ้ืนท่ีเกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ

กําหนดตามวรรคหนึ่ง  นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่งตองแจงการถมดินนั้น 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ถาผูแจงไดดําเนินการตามวรรคสามโดยถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง 

ตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  เพ่ือเปนหลักฐานการแจงแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง

และใหผูแจงเริ่มตนการถมดินตามที่ ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจงใหนําขอ  ๗  วรรคสาม   

วรรคส่ี  วรรคหา  ขอ  ๙  และขอ  ๑๒  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๗  ผูถมดินตามขอ  ๑๖  ตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงท่ีออกตามความ 

ในมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ  ๑๘  ผูถมดินตามขอ  ๑๖  ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหการปฏิบัติตามขอ  ๑๗   

และตองรับผิดชอบในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งกระทําในทางการที่จางหรือตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ขอ  ๑๙  การบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสง  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใด   

ที่ไดจากการขุด  ดิน  ซึ่งเกิดจากการขุดภายในตําบล  โดยนําส่ิงที่ขุดไดไปยังพ้ืนที่ใด ๆ  ภายในตําบล  

หรือนําออกไปจากตําบลจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดทําการขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากพนักงานทองถิ่น  

ยกเวนการขุดดินที่กระทําโดยนําดินที่ขุดหรือส่ิงท่ีไดจากการขุดกองรวมไวในพ้ืนที่ท่ีทําการขุดนั้น 

ขอ  ๒๐  การบรรทุก  การเคล่ือนยาย  การขนสง  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดที่ได

จากการขุดดิน  ซึ่งเกิดจากการขุดดินเขามาภายในตําบลจะกระทําไดเมื่อไดทําการขอรับอนุญาต   

และไดรับอนุญาตจากพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๒๑  เจาพนักงานทองถิ่น  หรือผูที่ไดรับมอบหมายตองพิจารณาการอนุญาตใหเสร็จโดยเร็ว  

หรือใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน  แลวแจงการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูรองทราบพรอมเหตุผล 

ขอ  ๒๒  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรทุก 

การเคล่ือนยาย  การขนสง  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือส่ิงอื่นใดที่ไดจากการขุดดิน  จํานวนหรือน้ําหนัก 

ที่ยานพาหนะนั้น ๆ  จะบรรทุกได  การทําความสะอาดของลอยานพาหนะกอนออกจากสถานที่บรรทุกไปยัง

ทางสาธารณะ  ขอกําหนดจากการปกคลุมส่ิงท่ีบรรทุก  เพ่ือมิใหตกหลนหรือฟุงกระจาย  รวมถึงวงเงิน

ประกันกรณีกระทําผิดสัญญาหรือขอตกลง 

ขอ  ๒๓  ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจาก 

การขุดดิน  หรือถมดินอันไมปฏิบัติตามขอ  ๑๐  ขอ  ๑๔  หรือขอ  ๑๗  มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่น

ส่ังใหหยุดการขุดดิน  หรือถมดินนั้นได 

เมื่อไดรับคํารองของตามวรรคหนึง่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังใหพนกังานทองถิ่นเขาไปตรวจสอบ

สถานที่ขุดดินหรือถมดนิ  และรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหาย

ไดเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินไดตามที่เห็นสมควร 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย   

ขอ  ๒๔  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ ท่ีมีการขุดดินตามขอ  ๗   

หรือการถมดินตามขอ  ๑๖  วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

หรือกฎกระทรวง  หรือขอบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามขอบัญญัตินี้หรือไม  ทั้งนี้  ในระหวางเวลา 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  หรือระหวางเวลาทําการและใหผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือตัวแทน   

หรือเจาของท่ีดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ  ๒๕  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด 

ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น  ใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําส่ังใหผูขุด

ดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของท่ีดนิหยุดการขดุดินหรอืการถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดินนั้น  แลวแตกรณี  และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก

คําส่ังเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพ่ือปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินใหพนักงานเจาหนาทีม่ีคําส่ังเปนหนงัสือใหผูขุดดิน  ผูถมดินหรือเจาของที่ดิน  

หยุดการขุดดินหรือถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดิน 

หรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได  แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบทันทีถาเจาพนักงานทองถิ่น

เห็นชอบดวยกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี

พนักงานเจาหนาที่ไดมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่  และใหถือคําส่ัง 

ของพนักงานเจาหนาท่ีเปนคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือส่ังภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่

เปนอันส้ินผล 

ขอ  ๒๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามขอบัญญัติ  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ 

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี  ใหเปนไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ  ๒๗  ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่น  และพนักงานเจาหนาที่เปน  

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ขอ  ๒๘  ผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของท่ีดินผูใดไมพอใจคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๒๓  

วรรคสองหรือขอ  ๒๕  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  ใหมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง  ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 

ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหย่ืนคําขอทุเลาการบังคับ



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๒๕๓  ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๒   ตุลาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

พรอมอุทธรณ  ในกรณีเชนวานี้  ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตใหทุเลาการบังคับ 

โดยมีเงื่อนไขหรือไมก็ได  หรือจะส่ังใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได 

ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ  แลวแตกรณี  จะพิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด  หรือคณะกรรมใหเปนที่สุด 

ขอ  ๒๙  ผูใดกระทําการขุดดินตามขอ  ๗  วรรคสอง  หรือขอ  ๑๖  วรรคสาม  โดยไมไดรับแจง

จากพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๗  วรรคสอง  หรือขอ  ๑๖  วรรคส่ี  แลวแตกรณี  มีความผิดตามมาตรา  ๓๕   

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกิน 

หาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หากกระทําตามวรรคหนึ่ง  เกิดขึ้นในบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามประกาศกฎกระทรวง   

ผูนั้นมีความผิดตามมาตรา  ๓๕  วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

มีโทษจําคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําท้ังปรับ 

ขอ   ๓๐  ผู ใด ไมป ฏิบัติ ตามขอ   ๑๐  หรื อข อ   ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๓๖   

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท  

และปรับรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตาม 

ขอ  ๓๑  ผูใดไมปฏิบัติตามขอ  ๑๔  และขอ  ๑๖  วรรคหนึ่ง  มีความผิดตามมาตรา  ๓๗   

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 

ขอ  ๓๒  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีในการปฏิบัติ

ตามขอ  ๒๔  มีความผิดตามมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

มีโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ขอ  ๓๓  ผูใดขุดดินผูใดไมปฏิบัติตามขอ  ๑๕  มีความผิดตามมาตรา  ๓๘  แหงพระราชบัญญัติ

การขุดดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ  ๓๔  ผูใดไดรับคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดิน  หรือการถมดินตามขอ  ๒๓  

วรรคสองหรือขอ  ๒๕  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้น  มีความผิดตามมาตรา  ๔๐   

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ขอ  ๓๕  ผูใดไดรับคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น

หรือจัดการแกไขการขุดดิน  หรือถมดินตามขอ  ๒๓  วรรคสอง  หรือขอ  ๒๕  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  

ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้นมีความผิดตามมาตรา  ๔๑  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

มีโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและปรับรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาทตลอดเวลาท่ีไมปฏิบัติตาม 

ขอ  ๓๖  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๒  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้นอกจากขอ  ๒๙  วรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่น 

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น  มีอํานาจเปรียบเทยีบปรบัผูตองหาไดเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวน

ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว  ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ  ๓๗  ในกรณีหางหุนสวน  บริษัท  หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้

กรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้นตองระวางโทษตามโทษ 

ตามขอบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยมิไดรูเห็น

หรือยินยอมดวย 

ขอ  ๓๘  ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้ 

อยูกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชบังคับใหปฏิบัติตามขอ  ๗  ขอ  ๑๖  แลวแตกรณีภายในสิบหาวัน   

นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  และเมื่อไดดําเนินการแลวใหถือวาผูนั้นไดรับใบแจงตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๓๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาบัวมีหนาท่ีรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ  

และใหมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ประเจตน  หมืน่พันธ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลนาบัว 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลนาบัว 

เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 

๑ คาธรรมเนียม  

 ๑.๑  ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 

 ๑.๒  คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร หนาละ  ๑  บาท 

 ๑.๓  คารับรองสําเนา หนาละ  ๕  บาท 

๒ คาใชจาย  

 ๒.๑  คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน ใหจายเทาท่ีจําเปนและใชจายจริง 

 หรือถมดิน  

 ๒.๒  คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน ใหจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบ 

 หรือถมดิน ของทางราชการแกผูไปทํางาน 

  เทาอัตราของทางราชการ 
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