
 หนา   ๑๑๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 
เรื่อง   การควบคุมการขุดดนิและการถมดิน     

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย  วาดวยการควบคุมการขุดดิน

และถมดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๘  (๑)  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๒๖  แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน 

และถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร 

สวนตําบลหมื่นไวยและนายอําเภอเมืองนครราชสีมา  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  การควบคุม 

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินีใ้หใชบงัคบัในเขตองคการบริหารสวนตาํบลหมื่นไวยตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  การควบคุมการขุดดิน  การถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 

ขอ ๔ บรรดาขอบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคําส่ังอื่นใดในสวนท่ีไดตราแลวซึ่งขัดหรือแยง 

กับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้   

และมีอํานาจออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังในการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

ทั่วไป 

ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้ 

  “ดิน”  หมายความวา  หิน  กรวด  หรือทราย  และอินทรียวัตถุตาง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 



 หนา   ๑๑๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “พ้ืนดิน”  หมายความวา  พ้ืนผิวของที่ดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ 

  “ขุดดิน”  หมายความวา  กระทําแกพ้ืนดินเพ่ือนําดินขึ้นจากพ้ืนดิน  หรือทําใหพ้ืนดิน 

เปนบอดิน 

  “บอดิน”  หมายความวา  แอง  บอ  สระ  หรือชองวางใตพ้ืนดินท่ีเกิดจากการขุดดิน 

  “ถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม 

  “เนินดิน”  หมายความวา  ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 

  “แผนผังบริเวณ”  หมายความวา  แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน  ที่ตั้ง  และขอบเขตของท่ีดิน 

ที่จะขุดดิน  หรือถมดิน  รวมทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสรางที่อยูขางเคียง 

  “รายการ”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดดิน  ความลึกของบอดิน 

ที่จะขุดดิน  หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียงบอดินหรือเนินดินระยะหางจากขอบบอดิน

หรือเนินดินถึงที่ดิน  หรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  วิธีปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง   

และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

  “แบบแปลน”  หมายความวา  แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน 

  “รายการประกอบแบบแปลน”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

ชนิดของดินความลึกและขนาดของบอดินท่ีจะขุดดิน  ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียง 

ของบอดินหรือเนินดิน  ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น   

วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง  และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน  ตลอดจนสภาพพ้ืนที่ 

และบริเวณขางเคียง  ระดับดินเดิม  คุณสมบัติของดินท่ีจะขุดหรือจะถม  พรอมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการ 

สําหรับการขุดดินหรือถมดินเพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน 

  “รายการคํานวณ”  หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพ 

ความลาดเอียงท่ีปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน  หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน 

  “ที่หรือทางสาธารณะ”  หมายความวา  ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนทั่วไปใช 

หรือใชเปนทางสัญจรได  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

  “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติราชการ 

ตามขอบัญญัตินี้ 



 หนา   ๑๑๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๗ ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น 

ที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายนั้นแลว 

ผูไดรับอนุญาตใหขุดดินและถมดินไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นตองดําเนินการแจง 

เปนหนังสือพรอมเอกสารหลักฐานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนดําเนินการ 

ขอ ๘ หามผูใดทําการขุดดินและถมดินบริเวณเขตองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย  เวนแต 

จะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

ขอ ๙ ใหผูท่ีจะขุดดินและถมดินกําหนดวิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงาน 

และบุคคลภายนอก 

 

หมวด  ๒ 

การขดุดิน 

 

ขอ ๑๐ ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนที่ 

ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด   

ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยย่ืนเอกสารแจงขอมูล  ดังตอไปนี้ 

  (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 

  (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 

  (๓) รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖ 

  (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 

  (๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน 

  (๖) ชื่อผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  (๗) ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง 

  (๘) ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 

  (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 



 หนา   ๑๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง  

และใหผูรับแจงเริ่มตนทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง 

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน 

นับแตวันท่ีมีการแจงตามวรรคหนึ่ง  ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจง 

ใหแกไขจากเจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคาํส่ังใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันส้ินผล 

ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสาม  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๑  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

ขอ  ๑๒  ในระหวางการขุดดิน  ผูขุดดินตองเก็บใบรับแจง  แผนผังบริเวณและรายการไวที่สถานที่ 

ขุดดินหนึ่งชุด  และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได 

หากใบรับแจงชํารุด  เสียหาย  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ  ใหผูขุดดินขอรับใบแทนใบรับแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลาย 

ขอ  ๑๓  ผูขุดดินตามขอ  ๙  ตองทําการขุดดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  ๖  

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ  ๑๔  ผูขุดดินตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ  ๑๒  และตองรับผิดในการกระทํา 

ของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

ขอ  ๑๕  การไดรับใบแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นไมเปนเหตุคุมครองการขุดดินท่ีไดกอใหเกิด 

ความเสียหายแกทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม  ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของที่ดิน  ผูครอบครองที่ดิน   

ลูกจางหรือตัวแทน  ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น  เวนแตจะมีเหตุที่ไมตองรับผิดตามกฎหมาย 

ขอ  ๑๖  การขุดบอน้ําใชที่มีพ้ืนท่ีปากบอไมเกินส่ีตารางเมตร  ผูขุดดินไมตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอ  ๑๗  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไมเกินสามเมตร  เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขตที่ดิน 

ของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินท่ีขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน 

ตามวิสัยที่ควรกระทํา 



 หนา   ๑๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๘  ในการขุดดินถาพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ  หรือแรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ 

หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา  ใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานให 

เจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบ  และใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากร 

หรือกรมทรัพยากรธรณี  แลวแตกรณีทราบโดยดวน  ในกรณีเชนนี้ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย 

วาดวยการนั้น 

 

หมวด  ๓ 

การถมดนิ 

 

ขอ  ๑๙  ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ 

ที่อยูขางเคียง  และมีพ้ืนที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร  ตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะ 

ไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของท่ีดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น 

การถมดินที่มีพ้ืนที่เกินสองพันตารางเมตร  นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอ 

ที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่นจะตองแจงการถมดินนั้น 

ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่กําหนดทายขอบัญญัตินี้ 

ถาผูแจงไดดาํเนินการตามที่ระบไุวถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถิน่ออกใบรบัแจงตามแบบท่ีกําหนด   

เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดิน 

ตามท่ีแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง  ใหนําความในขอ  ๙  วรรคสาม  วรรคส่ีและวรรคหา  ขอ  ๑๐   

ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๔  มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ขอ ๒๐ ผูถมดินตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖   

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๑ ผูถมดินตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ  ๑๙  และตองรับผิดในการกระทํา 

ของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 



 หนา   ๑๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๔ 

มาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสรางในการขุดดนิหรอืถมดนิ 

 

ขอ ๒๒ ในการขุดดินหรือการถมดิน  ผูขุดดินหรือผูถมดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดง 

ขอบเขตท่ีดินที่ทําการขุดดินหรือถมดิน  และตองติดตั้งปายขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบเซนติเมตร   

ยาวไมนอยกวาสองรอยส่ีสิบเซนติเมตร  ในบริเวณท่ีทําการขุดดินหรือถมดิน  และสามารถเห็นไดงาย 

ตลอดระยะเวลาทําการขุดดินหรือถมดิน  โดยแสดงขอความดังตอไปนี้ 

  (๑) เนื้อที่โครงการท่ีจะทําการขุดดินหรือถมดิน 

  (๒) ขนาดพ้ืนที่ปากบอดิน  เนินดิน  ความลึกหรือความสูงของการขุดดินหรือถมดิน 

  (๓) วัตถุประสงคของการขุดดินหรือถมดิน 

  (๔) เลขที่ใบแจงและวันที่ส้ินสุดการขุดดินหรือถมดิน 

  (๕) ชื่อผูควบคุมงาน  ผูออกแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ   

รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

  (๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดินหรือถมดิน 

  (๗) ชื่อและที่อยูของเจาของที่ดิน 

  (๘) ชื่อและที่อยูของผูดําเนินการขุดดินหรือถมดิน 

  (๙) ขอความอื่นตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศกําหนด 

ขอ ๒๓ การขุดดิน 

  (๑) จะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  ถาจะกระทํา 

ในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๒) การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดิน 

เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับ 

ใบอนุญาตใหประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุ  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมาย 

วาดวยวิศวกรเปนผูควบคุมงานในการขุดดิน 



 หนา   ๑๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) การขุดดินท่ีมีความลึกเกินย่ีสิบเมตรตองมีการปองกันการพังทลายของดิน 

หรือส่ิงปลูกสรางโดยมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคล่ือนตัวของดินและตองมีแบบแปลน  รายการ 

ประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการขุดบอน้ําใชท่ีมีพ้ืนที่ปากบอดินไมเกินส่ีตารางเมตร 

  (๔) ในกรณีที่เปนการขุดดินเพ่ือประโยชนในการฝงกลบขยะ  วัสดุกระจายแพรพิษหรือรังสี   

ใหผูประสงคจะทําการขุดดินนําหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้นมาย่ืนประกอบการแจงดวย 

  (๕) การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดิน 

เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะ 

ไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดิน 

หรือส่ิงปลูกสราง  โดยการรับรองของผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายวาดวย 

วิศวกรเปนผูควบคุมงานในการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือมีพ้ืนที่ปากบอดิน 

เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร   

  (๖) ในระหวางการขุดดิน  ผูขุดดินตองระบายน้ําบนพ้ืนดินบริเวณขอบบอดินไมให 

น้ําทวมขังและตองไมใชพ้ืนท่ีบริเวณขอบบอดินเปนท่ีกองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะท่ีอาจทําใหเกิด 

การพังทลายของดินหรืออาจเปนอันตรายกับส่ิงปลูกสรางในบริเวณนั้น 

  (๗) ในระหวางการขุดดินและภายหลังการขุดดินแลวเสร็จ  ผูขุดดิน  เจาของท่ีดิน 

หรือผูครอบครองท่ีดิน  แลวแตกรณีตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและดําเนินการใหมีความมั่นคง 

ปลอดภัยอยูเสมอ 

  (๘) การขุดดินในบริเวณที่ติดกับท่ีสาธารณะหรือในท่ีสาธารณะ  ผูขุดดินตองจัด 

ใหมีส่ิงกันตกหรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น  รวมท้ังติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอ   

หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น 

ตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 



 หนา   ๑๑๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพ้ืนท่ีท่ีไมมีไฟฟาใหแสงสวาง  ตองทาสีส่ิงกันตกหรือราวกั้น 

ดวยสีสะทอนแสงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน 

  (๙) ผูขุดดินตามตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวา 

หาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตรทําดวยวัสดุถาวร  โดยติดตั้งไวทุกระยะไมเกินส่ีสิบเมตร 

รอบบอดินในตําแหนงท่ีเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 

ขอ ๒๔ การถมดิน 

  (๑) ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ 

ที่อยูขางเคียงและมีพ้ืนที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร  ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่น 

ตามแบบที่กําหนด  โดยย่ืนเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้ 

   (๑.๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการถมดิน 

   (๑.๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 

   (๑.๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา 

   (๑.๔) ระยะเวลาการถมดิน 

   (๑.๕) ชื่อผูควบคุมงาน 

   (๑.๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน 

   (๑.๗) ภาระผูกพันตาง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการถมดิน 

  (๒) การถมดินจะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  

ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๓) การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร   

และมีความสูงของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีแบบแปลน   

รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมีความสูง 

ของเนินดินเกินหาเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียง  ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบ 

แบบแปลนและรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา   

ระดับวุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 



 หนา   ๑๒๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔) การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร   

และมีความสูงของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีผูควบคุมงาน 

ซึ่งเปนผูไดรบัใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

  (๕) การถมดิน  สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่น 

หรือท่ีสาธารณะเปนระยะไมนอยกวาความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกัน 

การพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง  โดยการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

  (๖) การถมดินในบริเวณท่ีติดกับทางสาธารณะ  ผูถมดินตองติดตั้งปายสีสะทอนแสง 

เตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวาหาสิบเซนตเิมตรและยาวไมนอยกวาหนึง่เมตร  ทําดวยวัสดุถาวรไวบน 

เนินดินที่ถมดานที่ติดกับทางสาธารณะ  ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน 

  (๗) ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ  ผูถมดิน  เจาของที่ดิน   

หรือผูครอบครองที่ดิน  แลวแตกรณีตองตรวจสอบเสถยีรภาพของเนินดินใหมคีวามมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ 

 

หมวด  ๕ 

พนักงานเจาหนาที ่

 

ขอ ๒๕ ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดิน 

หรือถมดินอันไมปฏิบัติตามความในขอ  ๑๒  ขอ  ๑๖  หรือขอ  ๑๙  มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ส่ังใหหยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได 

เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบ 

สถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหาย 

ไดเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น  ใหมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังใหผูขุดดินผูถมดิน  

หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรอืถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรอืจัดการแกไข 

การขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร 

เจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้  ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย 



 หนา   ๑๒๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๒๖  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามความในขอ  ๙   

หรือการถมดินตามความในขอ  ๑๘  วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

หรือกฎกระทรวง  ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  หรือไม   

ทั้งนี้  ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  หรือในระหวางเวลาทําการ  และใหผูขุดดิน  ผูถมดิน  

หรือตัวแทน  หรือเจาของที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ  ๒๗  ในกรณีที่เจาพนักงานเจาหนาท่ีเหน็วาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด 

ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น  ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําส่ัง 

ใหผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหาย 

ที่อาจเกิดขึ้น  หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น  แลวแตกรณี  และใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือตามท่ีเห็นวาจําเปนเพ่ือปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังเปนหนังสือใหผูขุดดิน  ผูถมดินหรือเจาของที่ดิน 

หยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดิน 

หรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได  แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบทันที  ถาเจาพนักงานทองถิ่น 

เห็นชอบดวยกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี 

พนักงานเจาหนาที่ไดมีคําส่ังใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี  และใหถือวาคําส่ัง 

ของพนักงานเจาหนาท่ีเปนคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน 

ขอ ๒๘ การแจงหรือการสงคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย 

ลงทะเบียนตอบรับใหผูแจง  ผูขุดดิน  ผูถมดิน  เจาของท่ีดิน  หรือตัวแทน  แลวแตกรณี  ณ  ภูมิลําเนา 

ของผูนั้น  หรือจะทําเปนหนังสือและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับแทนการสงทางไปรษณียก็ได 

ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได  ใหปดประกาศสําเนาหนังสือแจงหรือคําส่ัง   

แลวแตกรณี  ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  บริเวณท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน  และใหถือวาผูแจง   

ผูขุดดิน  ผูถมดิน  เจาของที่ดิน  หรือตัวแทน  ไดทราบคําส่ังนั้น  เมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ 

ไดมีการปดประกาศดังกลาว 

ขอ ๒๙ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่ 

เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



 หนา   ๑๒๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง  ยกเวนผอนผัน  ระงับหรือกําหนดเงื่อนไข 

ในการปฏิบัติตามขอบัญญัติตามท่ีเห็นสมควรไดในกรณี 

  (๑) การขุดดิน  ถมดินของหนวยงานราชการหรือราชการสวนทองถิ่นท่ีใชในราชการ 

หรือเพ่ือสาธารณประโยชน 

  (๒) การขุดดิน  ถมดินภายในศาสนสถานเพ่ือศาสนประโยชน 

  (๓) การขุดดิน  ถมดินขององคการระหวางประเทศหรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้น 

ตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 

  (๔) การขุดดิน  ถมดินขององคกรของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายท่ีใชในกิจการ 

ขององคกรหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 

 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๓๑  ผูใดทําการขุดดินตามความในขอ  ๙  หรือทําการถมดินตามความในขอ  ๑๘  โดยไมไดรับ 

ใบแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตามความในขอ  ๙  วรรคสอง  หรือตามความในขอ  ๑๘  วรรคส่ี  แลวแตกรณี   

ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ขอ  ๓๒  ผูใดไมปฏิบัติตามความในขอ  ๑๒  หรือตามความในขอ  ๑๙  ตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินสองพันบาท  และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาทตลอดเวลาท่ียังไมปฏิบัติตาม 

ขอ  ๓๓  ผูใดไมปฏิบัติตามความในขอ  ๑๖  และตามความในขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษ 

ปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๔  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ 

ตามความในขอ  ๒๕  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๕  ผูขุดดินผูใดไมปฏิบัติตามความในขอ  ๑๗  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท 

ขอ  ๓๖  ผูใดไดรับคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือการถมดินตามความในขอ  ๒๔   

วรรคสอง  หรือตามความในขอ  ๒๖  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้นตองระวางโทษปรับ 

ไมเกินหารอยบาท 



 หนา   ๑๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๗ ผูใดไดรับคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินตามความในขอ  ๒๔  วรรคสอง  หรือตามความในขอ  ๒๖   

วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้น  ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  และปรับเปนรายวัน 

อีกวันละไมเกินสองรอยบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตาม 

ขอ ๓๘ บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น 

มอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได  เมื่อผูกระทําผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายใน 

สามสิบวันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ ๓๙ ในกรณีที่หางหุนสวน  บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ 

กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้นตองระวางโทษตามที่ 

บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น 

หรือยินยอมดวย 

ขอ ๔๐ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหถือวาเจาของอสังหาริมทรัพย 

ที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและไดรับความเสียหาย  เนื่องจากการกระทํา 

ความผิดนั้นเปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๔๑ ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้ 

อยูกอนวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ใหปฏิบัติตามความในขอ  ๙  หรือตามความในขอ  ๑๘  แลวแตกรณี  

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  และเมื่อไดดําเนินการแลวใหถือวาผูนั้นไดรับใบรับแจง 

ตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วัชรนิทร  พัดเกาะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหมืน่ไวย   



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหม่ืนไวย 

เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ลําดับ ประเภท อัตราคาธรรมเนียม (บาท) 

๑ 

 

คาธรรมเนียม 

๑.๑ ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน 

๑.๒ คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร 

 

๕๐๐/ฉบับ 

๑/หนา 

๒ คาใชจาย 

๒.๑ คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินและถมดิน 

๒.๒ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือ

ถมดิน 

 

ใหจายเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง 

ใชจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบของ

ทางราชการแกผูไปทํางานเทาอัตรา

ของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เลขท่ี.................................................... 
วันท่ี...................................................... 
ลงชื่อ...................................ผู้รับหนังสือ 
      (...................................) 
ตําแหน่ง.......................................... 
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กําหนดเวลาแล้วเสร็จ            วัน มี                                                                   เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ 
และ                                                                           เป็นผู้ควบคุมงาน  พร้อมน้ี 
 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มา ดังน้ี 
 Ο  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติทอ้งถิ่น 
ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  จํานวน  ๓  ชุด ๆ ละ                 แผ่น 
 Ο  สําเนารายการคํานวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน  จํานวน  ๑  ชุด ๆ ละ                 แผ่น 
 Ο  สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีทีผู่แ้จ้งเป็นบุคคลธรรมดา  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 Ο  สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินในกรณีที่ผูแ้จ้งไมไ่ด้เป็นเจ้าของที่ดิน  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 Ο  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีที่ผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 Ο  หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่ผูแ้จ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอ่ืนไปย่ืนใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 Ο  หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินในกรณีเจา้ของที่ดินให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
 Ο  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุพร้อมสําเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  จํานวน  ๑  ชุด 
 Ο  หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมสําเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จํานวน  ๑  ชุด  
สําเนาแสดงเอกสารสิทธิในทีดิ่น  จํานวน                 ฉบับ 
 Ο  เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)                                                                                                       . 
 จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือขอรับใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน 
 

(ลงช่ือ)                                      ผูแ้จง้ 
        (                                      ) 



 
 
 
 

ใบรับแจ้งการขุดดิน  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เลขที่            /                  . 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก                                                                                            . 
เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอํานาจ ว่ามีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน/ลึก/สูง                  เมตร พ้ืนที่ปากบ่อ/ถมดิน 
                     ตารางเมตร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑/ เลขที่                                   หรือเอกสารสิทธ์ิ
ในที่ดินที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืน                      ที่ถนน                     หมู่ที่            ตําบล/แขวง                           . 
อําเภอ/เขต                              จังหวัด                                     . 
ซึ่งอยู่ในเขต  องค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวย   โดย                                                                              . 
เป็นเจ้าของที่ดิน  กําหนดแล้วเสร็จ               วัน  มี                                                                              .
เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ  และ                                                                                                       .
เป็นผู้ควบคุมงาน  พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว 
 

 เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินได้ตรวจสอบปรากฏว่า 
 ๑             ไม่ถูกต้อง ให้ผูแ้จ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันทีผู่แ้จ้งได้รับแจ้งใหแ้ก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิน่  
หากไม่สามารถแก้ไขภายในกําหนดจะเสียสิทธ์ิการนับระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน  โดยมีรายการแก้ไข  ดังน้ี 
.                                                                                                                                              . 
.                                                                                                                                              . 
 ๒             ถกูต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการขุดดิน/ถมดิน ได้ต้ังแต่วันที่                                                 .
จนถึงวันที่                                                                               และได้รับค่าธรรมเนียม                   บาท
ค่าใช้จ่าย            บาท  รวมทั้งสิ้น                       บาท (                                                                     ) 
 

ออกให้  ณ วันที่                                                    . 
 

(ลงช่ือ)                                                    . 
                                               (                                                        ) 
                                     ตําแหน่ง                                                        . 
 
 
 
 
 



 
หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของทีดิ่น 

(ในกรณเีจ้าของที่ดินใหบุ้คคลอ่ืนเปน็ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน) 
 
 ข้าพเจ้า                                                                                                                           . 
อยู่บ้านเลขที่                       ตรอก/ซอย                               ถนน                          หมู่ที ่                     . 
ตําบล/แขวง                               อําเภอ/เขต                             จังหวัด                                              . 
รหัสไปรษณีย์                              โทรศัพท์                                     . 
เป็นเจ้าของที่ดินโฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑/ เลขที่                                                                                .
หรือเอกสารสทิธ์ิที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืน                                    ที่ถนน                         หมู่ที่                         .
ตําบล/แขวง                           อําเภอ/เขต                            จังหวัด                                                   . 
ยินยอมให้                                                                                                                                  .
เป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง            เมตร  พ้ืนทีป่ากบ่อ/ถมดิน                     ตารางเมตร ที่ถนน              . 
หมู่ที่            ตําบล/แขวง                           อําเภอ/เขต                          จังหวัด                                   . 
ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลหมื่นไวย  เพ่ือใช้ประกอบการแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น     
จึงทําหนังสือฉบับน้ีไว้เป็นหลักฐาน 
 
       (ลงช่ือ)                                               เจ้าของที่ดิน 
               (                                              ) 
 
       (ลงช่ือ)                                               ผู้แจ้ง 
               (                                              ) 
 
       (ลงช่ือ)                                               พยาน 
               (                                              ) 
 
       (ลงช่ือ)                                               พยาน 
               (                                              ) 
 
 
 
        
 
 
 



 
 
 
 

หนังสือมอบอํานาจ 
(ใช้ในกรณีผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน  ให้บุคคลอ่ืนย่ืนใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน) 

 
  ข้าพเจ้า                                                                                                               . 
อยู่บ้านเลขที่                       ตรอก/ซอย                               ถนน                          หมู่ที ่                     . 
ตําบล/แขวง                               อําเภอ/เขต                             จังหวัด                                              . 
รหัสไปรษณีย์                              โทรศัพท์                                     .   

ขอมอบอํานาจให้                                                                                                     . 
อยู่บ้านเลขที่                       ตรอก/ซอย                               ถนน                          หมู่ที ่                     . 
ตําบล/แขวง                               อําเภอ/เขต                             จังหวัด                                              . 
รหัสไปรษณีย์                      โทรศัพท ์                       เป็นผู้นําส่งใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน หรอืติดต่อกับเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เก่ียวข้องกับการแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยให้ถือว่าการกระทํา
ใด ๆ ตามข้อความข้างต้นของ                                                                                                           . 
เสมือนหน่ึงเป็นการกระทําของข้าพเจ้า 
 
 
      (ลงช่ือ)                                               ผู้มอบอํานาจ 
                        (                                              ) 
 
      (ลงช่ือ)                                               ผู้รับมอบอํานาจ 
              (                                              ) 
 
      (ลงช่ือ)                                               พยาน 
              (                                              ) 
 
      (ลงช่ือ)                                               พยาน 
                        (                                              ) 
 
 
 
 

ติดอากร
แสตมป์  
๕ บาท



 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 
 
  ข้าพเจ้า                                                                                                               . 
อยู่บ้านเลขที่                       ตรอก/ซอย                               ถนน                          หมู่ที ่                     . 
ตําบล/แขวง                               อําเภอ/เขต                             จังหวัด                                              . 
รหัสไปรษณีย์                              โทรศัพท์                                     .   
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท                             เลขทะเบียน                     . 
ต้ังแต่วันที่                                                    ถึง วันที่                                                                     . 
เป็นผู้ออกแบบ  และคํานวณ/ผู้ควบคุมงาน  การขุดดิน/ถมดิน  ลึก/สูง                                               เมตร  
พ้ืนที่ปากบ่อ/ถมดิน                          ตารางเมตร  ที่ดินโฉนด/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑/ เลขที่                             . 
หรือเอกสารสทิธ์ิที่มีช่ือเรียกอย่างอ่ืน                                                                                                   . 
ที่ถนน                         หมู่ที่                .ตําบล/แขวง                           อําเภอ/เขต                                .
จังหวัด                                                   ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลหมื่นไวย 
ให้กับ                                                                                                   (ผูแ้จ้ง) 
 
    (ลงช่ือ)                                               ผู้ออกแบบและคํานวณ/ผูค้วบคุมงาน 
            (                                              ) 
 
    (ลงช่ือ)                                               ผู้แจ้ง 
            (                                              ) 
 
    (ลงช่ือ)                                               พยาน 
            (                                              ) 
 
    (ลงช่ือ)                                               พยาน 
            (                                              ) 
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