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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วน 
เร่ือง   การขุดดินและถมดิน   

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วน  ว่าด้วยการขุดดิน 
และถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 
ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  
(ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๘  (๑)  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน   พ .ศ .   ๒๕๔๓  องค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วน 
โดยได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วนและนายอําเภอค้อวัง  จึงตราข้อบัญญัติไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วน  เร่ือง  การขุดดิน
และถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแกตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการขององค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วนแล้วหกสิบวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ ได้ตราไว้แล้ว 
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ใหใ้ช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
“ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  หรือทรายและอินทรียวัตถุต่าง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 
“พื้นดิน”  หมายความว่า  พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
“บ่อดิน”  หมายความว่า  แอ่ง  บ่อ  สระ  หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน 
“ขุดดิน”  หมายความว่า  กระทําแก่พื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดินหรือทําให้พื้นดินเป็นบ่อดิน 
“ถมดิน”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 
“เนินดิน”  หมายความว่า  ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน 
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“แผนผังบริเวณ”  หมายความว่า  แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน  ที่ตั้ง  และขอบเขตของที่ดิน 
หรือถมดินรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 

“รายการ”  หมายความว่า  ข้อความชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของดิน  ความลึกของบ่อดิน
ที่จะขุดหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน  ระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น  วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
และวิธีการในการขุดดินหรือการถมดิน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วน 
“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน  ตามพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม

ข้อบัญญัตินี้ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วน 
ข้อ  ๕  ข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมายอื่นที่ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายได้ตามกฎหมายนั้นแล้ว 
ข้อ  ๖  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการอื่น 

ที่จําเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ  ๗  ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ 
ปากบ่อเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร  หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด 
ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

(๑)  แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทําการขุดดิน 
(๒)  แผนผังแสดงเขตพื้นที่และที่ดินบริเวณข้างเคียง 
(๓)  รายการที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน

และถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
(๔)  วิธีการขุดดินและขนดิน 
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(๕)  ระยะเวลาทําการขุดดินคร้ังละไม่เกิน  ๑๕  วัน 
(๖)  ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๗)  ที่ตั้งสํานักงานของผู้แจ้ง 
(๘)  ภาระผูกพันต่าง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเก่ียวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 
(๙)  ค่าประกันความเสี่ยงและความเสียหาย  คร้ังละหนึ่งหม่ืนบาทแต่ไม่เกินสามหม่ืนบาท   

ตามสภาพปัญหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและระยะทางขนย้าย   
(๑๐)  เอกสารหนังสือคู่มือทะเบียนรถชนิดที่ใช้งานสําหรับรถบรรทุกต้องไม่เกิน  ๖  ล้อ 

หรือน้ําหนักบรรทุกไม่เกิน  ๑๕  ตัน  สําเนาบัตรประชาชน  สําเนาใบขับขี่  ทั้งเจ้าของรถและผู้ขับรถ 
(๑๑)  เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนด   
ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหน่ึงโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก 

ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเร่ิมทําการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง   

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหน่ึง  ถ้าผู้แจ้งไม่มาแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้ง 
ให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งตามวรรคหน่ึง 
เป็นอันสิ้นผล   

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสามให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

ผู้ได้รับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในข้อบัญญัตินี้ 
ข้อ  ๘  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ  ๗  วรรคห้าให้เป็นรายได้ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลฟ้าห่วน 
ข้อ  ๙  ในระหว่างที่มีการขุดดินผู้ขุดดินตามข้อ  ๗  จะต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณ 

และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด  และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 
ถ้าใบแจ้งชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญให้ผู้ขุดดินตามข้อ  ๗  ขอรับใบแทน 

ใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันที่ทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว 
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ข้อ  ๑๐  ผู้ขุดดินตามข้อ  ๗  ต้องขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖   
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ  ๑๑  ผู้ขุดดินตามข้อ  ๗  ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อ  ๑๐  และจะต้อง
รับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๑๒  การได้รับใบรับแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๗  ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม  ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน   
ผู้ครอบครองที่ดิน  ลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น  เว้นแต่จะมีเหตุ
ที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

ข้อ  ๑๓  การขุดบ่อน้ําใช้ที่ มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร  ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๑๔  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร  เม่ือจะขุดดินใกล้แนวเขต
ที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดต้องจัดการป้องกันการพังทลาย 
ของดินตามวิสัยที่ควรกระทํา 

ข้อ  ๑๕  ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ์  หรือแร่ที่มีคุณค่า 
ทางเศรษฐกิจ  หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยาให้ผู้ขุดดินตามข้อ  ๗  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔   
หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ
และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี  แล้วแต่กรณีทราบโดยด่วน 
ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

ข้อ  ๑๖  ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ 
ที่อยู่ข้างเคียงโดยความสูงของเนินดินต้องไม่เกินสามสิบเซนติเมตรจากระดับถนนสาธารณะ  และมีพื้นที่
ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดต้องจัดให้มี 
การระบายน้ําเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึงต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 
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การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กําหนดตามวรรคหน่ึง  นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายนํ้าตามวรรคหนึ่งต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด   

ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก 
ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง  และให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้งให้นําข้อบัญญัติ 
ข้อ  ๗  วรรคสาม  วรรคสี่  วรรคห้า  ข้อ  ๙  และข้อ  ๑๒  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ  ๑๗  ผู้ถมดินตามข้อ  ๑๖  ต้องทําการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตาม 
มาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ  ๑๘  ผู้ถมดินตามข้อ  ๑๖  ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อ  ๑๗   
และต้องรับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๑๙  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดิน
หรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๐  ข้อ  ๑๔  หรือข้อ  ๑๗  มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
สั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ 

เม่ือได้รับคําร้องขอตามวรรคหน่ึงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหาย
ได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น  ให้มีอํานาจออกคําสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน   
ผู้ถมดิน  หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน  หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ
จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินได้ตามที่เห็นสมควร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย 
ข้อ  ๒๐  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามข้อ  ๗  หรือ 

การถมดินตามข้อ  ๑๖  ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ .ศ .   ๒๕๔๓   
หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามข้อบัญญัตินี้หรือไม่  ทั้งนี้  ในระหว่างเวลา 
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือระหว่างเวลาทําการ  และให้ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดิน  หรือตัวแทน   
หรือเจ้าของที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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ข้อ  ๒๑  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคําสั่ง 
ให้ผู้ขุดดินผู้ถมดิน  หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น  แล้วแต่กรณี  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ 
ออกคําสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้ 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดิน  หรือเจ้าของที่ดิน
หยุดการขุดดินหรือถมดิน  หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือ
ถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจําเป็นได้  แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
เห็นชอบด้วยกับคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคําสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ถือว่าคําสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น   

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้คําสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล 

ข้อ  ๒๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง 

บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ข้อ  ๒๓  ในการปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น 

เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ข้อ  ๒๔  ถ้าผู้ขุดดินหรือผู้ถมดิน  หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตามข้อ  ๑๙  วรรคสอง  หรือข้อ  ๒๑  วรรคหนึ่ง  หรือวรรคสอง  ให้มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ย่ืนคําขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์
ในกรณีเช่นนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเง่ือนไขหรือไม่ก็ได้หรือจะสั่ง
ให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้ 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการแล้วแต่กรณีพิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 

ข้อ  ๒๕  ผู้ใดทําการขุดดินตามข้อ  ๗  หรือทําการถมดินตามข้อ  ๑๖  วรรคสาม  โดยไม่ได้รับ
ใบแจ้งจากพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๗  วรรคสอง  หรือข้อ  ๑๖  วรรคสี่  แล้วแต่กรณี  ต้องระวางโทษ 
ตามมาตรา  ๓๕  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือ
ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

หากการกระทําตามวรรคหน่ึงเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามประกาศกฎกระทรวง   
ผู้นั้นต้องระวางโทษตามมาตรา  ๓๕  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   
มีโทษจําคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อ  ๒๖  ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๐  หรือข้อ  ๑๗  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๓๖   
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท  และปรับเป็น
รายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อ  ๒๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๔  และข้อ  ๑๖  วรรคหน่ึง  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๓๗  
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

ข้อ   ๒๘  ผู้ ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ในการปฏิบัติการตามข้อ  ๒๐  ต้องระวางโทษตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

ข้ อ   ๒๙   ผู้ ขุ ดดิ นผู้ ใ ด ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ   ๑๕   ต้ อ ง ระวา ง โทษตามมาตรา   ๓๙   
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน 
ห้าพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ข้อ  ๓๐  ผู้ใดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตามข้อ  ๑๙  
วรรคสอง  หรือข้อ  ๒๑  วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นต้องระวางโทษตามมาตรา  ๔๐  
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 
ห้าหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ข้อ  ๓๑  ผู้ใดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามข้อ  ๑๙  วรรคสองหรือข้อ  ๒๑  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง 
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งต้องระวางโทษตามมาตรา  ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน   
พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีโทษปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลา 
ที่ไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อ  ๓๒  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้นอกจากข้อ  ๒๕  วรรคสอง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอํานาจมอบหมาย  มีอํานาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เม่ือผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวน 
ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ  ๓๓  ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามข้อบัญญัตินี้
กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามที่
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วยเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทํานั้นได้กระทําโดยมิได้รู้เห็นหรือ
ยินยอมด้วย 

ข้อ  ๓๔  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามข้อบัญญัตินี้ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่
ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย  เนื่องจากการกระทํา
ความผิดนั้นเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ  ๓๕  ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้ 
อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับให้ปฏิบัติตามข้อ  ๗  ข้อ  ๑๖  แล้วแต่กรณีภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ  และเม่ือได้ดําเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ  ๓๖  ผู้ใดขุดดินหรือถมดินหรือขนดินต้องดําเนินการจัดเก็บดินที่ตกหล่นตามถนนเส้นทาง 
ที่ทําการขุดดินหรือถมดินหรือขนดินให้เรียบร้อยและแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นไปตรวจสอบก่อนเลิกงาน   

หากผู้ดําเนินการตามวรรคหน่ึงไม่ดําเนินการเก็บดินตกหล่นตามถนนเส้นทางให้เรียบร้อย 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลา 
ที่ไม่ปฏิบัติตามหรือมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   



 หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๘๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

ข้อ  ๓๗  ผู้ใดขุดดินหรือถมดินหรือขนดินทําให้ถนนภายในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลฟ้าห่วนหรือทรัพย์สินอื่นเสียหาย  ผู้ขุดดินหรือถมดินหรือขนดินต้องรับผิดชอบปรับปรุงซ่อมแซม
ให้มีสภาพเช่นเดิมตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ง  หากฝ่าฝืนไม่ดําเนินการต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หนึ่งพันบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามหรือมีความผิด 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ข้อ  ๓๘  รถบรรทุกขนดินต้องมีขนาดไม่เกินหกล้อและบรรทุกดินโดยมีน้ําหนักต้องไม่เกิน 
สิบห้าตัน  ความเร็วไม่เกินสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงในเขตชุมชน  ห้วงเวลาขนดินระหว่างเวลา 
แปดนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกา  หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  และปรับเป็นรายวัน 
อีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม  หรือมีความผิดตามพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ข้อ  ๓๙  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วนมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือคําสั่ง  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

สวาท  จําปาเทศ 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลฟ้าห่วน 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลฟาหวน 

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

.......................................... 

 

 

๑. คาธรรมเนียม 

๑.๑ ใบรับแจง การขุดดิน หรือถมดิน หรือขนยายดนิ  ฉบับละ  ๒,๐๐๐   บาท 

๑.๒ คาคดัสําเนา หรือถายเอกสาร    หนาละ          ๑   บาท 

๑.๓ คารบัรองสําเนา       คําละ            ๕   บาท 

 

 

๒. คาใชจาย 

๒.๑ คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขดุดนิหรอืถมดิน    ใหจายเทาท่ีจําเปนและใช   

  จายจริง 

 

๒.๒ คาเบี้ยเล้ียงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขดุดินหรือถมดิน    ใหจายเทาที่จําเปนตาม 

 ระเบียบของทางราชการ   

 แกผูไปทํางานเทาอัตรา 

 ของทางราชการ 

 

 


