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ข้อบัญญติัองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 
เร่ือง   มาตรการควบคุมการขุดดินถมดินการบรรทุกดินและการขนย้ายดิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ  ว่าด้วยการควบคุม 

การขุดดินถมดินการบรรทุกดินและการขนย้ายดิน 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  

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

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  องค์การบริหารส่วนตําบลอากาศโดยได้รับความเห็นชอบจากสภา

องค์การบริหารส่วนตําบลอากาศและนายอําเภออากาศอํานวย  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ  เร่ือง  มาตรการ

ควบคุมการขุดดินถมดินการบรรทุกดินและการขนย้ายดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศนับแต่วันที่ประกาศ 

โดยเปิดเผย  ณ  ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 

ข้อ ๓ ข้อบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทําได้โดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมายอื่นที่ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายน้ันแล้ว  บรรดาประกาศ

ระเบียบหรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้

ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้  

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

“ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  ทราย  อิฐ  เลน  ลูกรัง  วัตถุ  สิ่งปรักหักพัง  หรือสิ่งอื่นใด 

ที่ถูกใช้เสมือนดินและอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 
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“พื้นดิน”  หมายความว่า  พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 

“ระดับดินเดิม”  หมายความว่า  ระดับพื้นผิวดินที่เป็นอยู่โดยปกติ 

“ขุดดิน”  หมายความว่า  การกระทําแก่พื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดินหรือทําให้พื้นดินเป็นบ่อดิน 

“บ่อดิน”  หมายความว่า  แอ่ง  บ่อ  สระ  หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน 

“ถมดิน”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 

“เนินดิน”  หมายความว่า  ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน 

“การขุดดิน”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ไม่ว่าจะโดยการขุดเจาะหรือตักด้วยแรงคน

เคร่ืองจักรกลหรืออุปกรณ์ใด ๆ  ต่อพื้นดินและเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินทําให้เกิดความลึกเป็นแอ่ง

บ่อสระหรือช่องว่างหรือช่องว่างใต้พื้นดินเว้นแต่การขุดลอกบูรณะซ่อมแซม  คูคลอง  ลําราง  หรือทางน้ํา

อันเป็นประโยชน์ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 

“การถมดิน”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  อันเป็นการเปลี่ยนแปลงระดับดินเดิมให้สูงขึ้น 

กว่าที่เป็นอยู่ไม่ว่าเป็นการถมเททิ้งดินลงไปในพื้นดินหรือวิธีการอื่นใด 

“การขนย้ายดิน”  หมายความว่า  การเคลื่อนย้ายดินหรือสิ่งที่หมายถึงดินตามข้อบัญญัตินี้   

จากที่แห่งหนึ่งไปยังที่อีกแห่งหนึ่ง  ซึ่งเกิดการเคลื่อนย้ายภายในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 

“แผนผังบริเวณ”  หมายความว่า  แผนที่แสดงสภาพของดินที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน 

ที่จะขุดดินหรือถมดินรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 

“รายการ”  หมายความว่า  ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึกของบ่อดินที่ 

จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดินความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดิน  

หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น  วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  

และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

“แบบแปลน”  หมายความว่า  แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน 

“รายการประกอบแบบแปลน”  หมายความว่า  ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน

ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน  ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียงของบ่อดิน

หรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น  วิธีการ

ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  และวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพ้ืนที่  
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และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม  พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการ

สําหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ”  หมายความว่า  รายการแสดงวิธีการคํานวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียง  

ที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดินหรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  พนักงานส่วนตําบลผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง 

ให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 

การขุดดิน 

ข้อ ๖ การขุดดินและถมดินให้กระทําได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก

ถ้าจะกระทําในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร  หรือมีพื้นที่

ปากบ่อดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด

โดยยื่นเอกสารพร้อมแจ้งข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทําการขุดดิน 

  (๒)  แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 

  (๓)  วิธีการขุดดินและการขนย้ายดิน 

  (๔)  ระยะเวลาทําการขุดดิน 

  (๕)  ชื่อผู้ควบคุมงานผู้ออกแบบแปลนแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและ

รายการคํานวณ  รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ซึ่งผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบแปลน

ต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไม่ต่ํากว่า

ระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

  (๖)  เนื้อที่โครงการท่ีจะทําการขุดดินขนาดพื้นที่ปากบ่อดินความลึกของการขุดดิน  

และระยะห่างจากขอบบ่อดินวัตถุประสงค์ของการขุดดิน 

  (๗)  ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการขุดดินเจ้าของที่ดินและผู้ดําเนินการขุดดิน 

  (๘)  ภาระผูกพันต่าง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเก่ียวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 
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  (๙)  เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการขุดดินและถมดินกําหนดเพิ่มเติม 

ในภายหลังถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง

ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งและให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นทําการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการตรวจพบถึงความไม่ถูกต้องนั้น  ถ้าผู้

แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงความที่ไม่ถูกต้อง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งตามวรรคหน่ึงเป็นอันสิ้นผลถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง  ความในวรรคหน่ึง

มิให้ใช้บังคับแก่การขุดบ่อน้ําใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร  และการขุดดินเพื่อการเกษตรกรรม 

ข้อ ๘ ผู้ได้ใบรับแจ้งจะต้องชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๙ ในระหว่างการขุดดินผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณ  และรายการไว้ที่สถานที่

ขุดดินหนึ่งชุดและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ถ้าใบรับแจ้งชํารุดสูญหายหรือถูกทําลาย 

ในสาระสําคัญให้ผู้ขุดดินขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ

ถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว 

ข้อ ๑๐ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น  หรือต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน 

ผู้ครอบครองที่ดินผู้ รับจ้างซึ่งดําเนินการขุดดินในทางการที่จ้างลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชดใช้ 

ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น  เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายผู้ขุดดินดังกล่าวไว้ในวรรคแรก  

ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัดและต้องรับผิดในการกระทําของ

ลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ ๑๑ ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเคร่ืองหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุดดินและต้องตั้งป้าย

ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบเซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร  ในบริเวณ 

ที่ทําการขุดดินและสามารถเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทําการขุดดินโดยแสดงข้อความ  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  เนื้อที่โครงการที่จะทําการขุดดิน 

  (๒)  ขนาดพื้นที่ปากบ่อดินเนินดินความลึกของการขุดดิน 
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  (๓)  วัตถุประสงค์ของการขุดดิน 

  (๔)  เลขที่ใบรับแจ้งและวันที่สิ้นสุดการขุดดิน 

  (๕)  ชื่อผู้ควบคุมงานผู้ออกแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ  

รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

  (๖)  ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการขุดดินเจ้าของที่ดิน  และที่อยู่ของผู้ดําเนินการขุดดิน 

ข้อ ๑๒ การขุดดินโดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร  เม่ือจะขุดดินใกล้แนวเขต

ที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินต้องจัดการป้องกันการพังทลาย

ของดินตามวิสัยที่ควรกระทําหรือตามคําสั่งที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๓ ห้ามทําการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร  ในบริเวณศาสนสถาน  

โรงเรียนและบริเวณพื้นที่สาธารณะ  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 

ข้อ ๑๔ การขุดดินที่มีความลึกเกินย่ีสิบเมตรต้องจัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน  และมีผู้ได้รับใบอนุญาต 

ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแบบแปลน

และรายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณด้วย 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่เป็นการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายแพร่พิษ 

หรือกระจายรังสี  ให้ผู้ประสงค์จะทําการขุดดินนําหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันมาย่ืน

ประกอบการแจ้งพร้อมด้วยแสดงวิธีการป้องกันการปนเปื้อนต่อชั้นน้ําใต้ดิน 

ข้อ ๑๖ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร  หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 

หนึ่งหม่ืนตารางเมตร  ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะ 

ไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด  เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดิน

หรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ข้อ ๑๗ การขุดดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรมที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร

หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตรจากปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวที่ดินของบุคคลอื่น   

หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด 
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ข้อ ๑๘ ในระหว่างการขุดดินผู้ขุดดินต้องระบายน้ําบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ําท่วมขัง

และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทําให้เกิดการพังทลาย

ของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับสิ่งปลูกสร้างในบริเวณน้ัน 

ข้อ ๑๙ ในระหว่างการขุดดินและภายหลังการขุดดินแล้วเสร็จ  ผู้ขุดดินเจ้าของที่ดิน 

หรือผู้ครอบครองที่ดินแล้วแต่กรณี  ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดําเนินการให้มีความม่ันคง

ปลอดภัยอยู่เสมอ 

ข้อ ๒๐ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะผู้ขุดดินต้องจัดให้มี 

สิ่งกันตกหรือราวก้ันที่มีความม่ันคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น  รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ 

หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจํานวนพอสมควร  ในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น  ตลอดระยะเวลา

ทําการขุดดินด้วยในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าให้แสงสว่างต้องทาสีสิ่งกันตก 

หรือราวก้ันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ข้อ ๒๑ เจ้าของที่ดินต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตรายขนาดกว้างต้องไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร  

และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรทําด้วยวัสดุถาวรโดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตรรอบบ่อดิน   

ในตําแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 

ข้อ ๒๒ ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุศิลปวัตถุซากดึกดําบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา  ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรีบรายงานให้ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบในทันทีนับแต่วันที่ขุดพบ 

หมวด  ๓ 

การถมดิน 

ข้อ ๒๓ ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ 

ที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตรต้องจัดให้มีการระบายน้ําเพียงพอ 

ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น  การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 

สองพันตารางเมตรนอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่งแล้ว  ต้องแจ้งการถมดินนั้น 

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยยื่นเอกสารพร้อมแจ้งข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

  (๑)  แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทําการถมดิน 

  (๒)  แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
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  (๓)  วิธีการถมดินและการระบายน้ํา 

  (๔)  ระยะเวลาทําการถมดิน 

  (๕)  ชื่อผู้ควบคุมงาน 

  (๖)  เนื้อที่โครงการท่ีจะทําการถมดินความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน

ระยะห่างจากเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นวัตถุประสงค์ของการถมดิน 

  (๗)  ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดินเจ้าของที่ดินและผู้ดําเนินการถมดิน 

  (๘)  ภาระผูกพันต่าง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเก่ียวกับที่ดินที่จะทําการถมดิน 

  (๙)  เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการขุดดินและถมดินกําหนดเพิ่มเติม

ในภายหลังถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคสองโดยถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง

ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

และให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นทําการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง  ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้นั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการตรวจพบถึงความไม่ถูกต้องนั้น  

ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงความที่ไม่ถูกต้อง  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

มีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งตามวรรคสองเป็นอันสิ้นผล  ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนด  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้องให้นําความข้อ  ๘  

ข้อ  ๙  ข้อ  ๑๐  และข้อ  ๑๑  มาใช้บังคับแก่การถมดินด้วยโดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และ 

มีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงต้องมีแบบแปลน 

รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ํากว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดิน

ติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมีความสูงของเนินดินเกินห้าเมตรนับจากระดับที่ดิน 

ต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงต้องมีแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณของผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ข้อ ๒๕ การถมดินที่ มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร   

และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรนับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงต้องมีผู้ควบคุมงาน 

ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
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ข้อ ๒๖ การถมดินส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น  หรือที่สาธารณะ

เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมดิน  เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดิน

หรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา

ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ข้อ ๒๗ การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะผู้ถมดินต้องติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสง 

เตือนอันตราย  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร  และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร  ทําด้วยวัสดุถาวรไว้ 

บนเนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะในตําแหน่งที่เห็นได้ง่าย  ตลอดระยะเวลาทําการถมดิน 

ข้อ ๒๘ ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ  ผู้ถมดินเจ้าของที่ดินหรือ 

ผู้ครอบครองที่ดิน  แล้วแต่กรณี  ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความม่ันคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

หมวด  ๔ 

การบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งและการอนุญาต 

ข้อ ๒๙ การบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน  หินกรวด  ทราย  หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน

ซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในท้องที่องค์การบริหารส่วนตําบลอากาศโดยนําสิ่งที่ขุดได้ไปยังพื้นที่ใด ๆ  

ภายในองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศหรือนําออกไปจากองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศจะกระทําได้ 

ต่อเม่ือเม่ือได้ทําการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ยกเว้นการขุดดินที่กระทํา 

โดยนําดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุดกองรวมไว้ในพื้นที่ที่ทําการขุดนั้น 

ข้อ ๓๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องพิจารณาการอนุญาตการบรรทุก 

การเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน  หินกรวด  ทราย  หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว   

หรือให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันนับแต่วันที่ได้รับคําร้องขอแล้วแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้อง 

ทราบพร้อมทั้งเหตุผล 

ข้อ ๓๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบรรทุกการเคลื่อนย้าย

การขนส่งดินหินกรวดทรายหรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน  ดังต่อไปนี้ 

  (๑) จํานวนปริมาณหรือน้ําหนักขั้นสูงสุดที่ยานพาหนะคันหนึ่งจะบรรทุกได้ 

  (๒) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งที่บรรทุกเพื่อมิให้ตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย 



หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

  (๓) การทําความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรทุกไปยัง 

ทางสาธารณะ 

  (๔)  ค่าธรรมเนียมการใช้ทางสาธารณะเพื่อการบรรทุกดินและการประกันความเสียหาย

อันอาจเกิดขึ้นกับทางสาธารณะ 

  (๕)  หลักเกณฑ์หรือเง่ือนไขอื่นที่เก่ียวกับการบรรทุกเคลื่อนย้ายหรือขนส่งดิน 

หมวด  ๕ 

เบ็ดเตล็ด 

ข้อ ๓๒ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่การอุทธรณ์คําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓๓ ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายและค่าปรับที่เกิดขึ้นตามข้อบัญญัตินี้ให้เป็นรายได้ขององค์การ

บริหารส่วนตําบลอากาศ 

หมวด  ๖ 

บทกําหนดโทษ 

ข้อ ๓๔ ผู้ใดทําการขุดดินตามข้อ  ๗  หรือทําการถมดินตามข้อ  ๒๓  โดยไม่ได้รับใบรับแจ้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ ๓๕ ผู้ใดทําการบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน  หินกรวด  ทราย  หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จาก

การขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

ข้อ ๓๖ ผู้ใดทําการขุดดินการถมดินหรือการบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน  หินกรวด  

ทราย  หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน  โดยไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามความใน

ข้อบัญญัตินี้  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกคําสั่งให้ปฏิบัติตามคําแนะนําเป็นหนังสือโดยกําหนด

ระยะเวลาให้ปฏิบัติไม่ดําเนินการปฏิบัติตามคําแนะนําภายในระยะเวลาที่กําหนดต้องระวางโทษปรับ 

ไม่เกินหนึ่งพันบาท  และปรับอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคําแนะนํา 

ข้อ ๓๗ ผู้ใดทําการขุดดินตามข้อ  ๗  ไม่จัดให้มีเคร่ืองหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุดดิน

และติดตั้งป้ายตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๑๑  พร้อมติดตั้งป้ายเตือนอันตรายตามที่กําหนดไว้ในข้อ  ๒๑   

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 



หน้า   ๒๖ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๙๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

 

 

ข้อ ๓๘ ผู้ใดทําการถมดินตามข้อ  ๒๓  ไม่ติดตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายตามที่กําหนดไว้ 

ในข้อ  ๒๗  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ทองมี  เดชขันธ์ 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอากาศ 

 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอากาศ 

เรื่อง  มาตรการควบคุมการขุดดินถมดินการบรรทุกดินและการขนยายดิน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

……………………… 

 

คาธรรมเนียม 

(๑) ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 

(๒) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร  หนาละ ๕ บาท 

คาใชจาย 

(๑) คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดินใหจายเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง 

(๒) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดินใหจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบของ 

ทางราชการแกผูไปปฏิบัติงานเทาอัตราของทางราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


