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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 
เรื่อง   การขุดดิน  ถมดิน  และการขนยายดนิ   

พ.ศ.  ๒๕๕๗   
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  วาดวยการขุดดินถมดิน  และ

การขนยายดิน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖   

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน    พ.ศ.  ๒๕๔๓    องคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  โดย 

ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  และนายอําเภอสีดา  จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  

ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  เรื่อง  การขุดดิน   

ถมดิน  และการขนยายดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้  ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู 

ขอ ๓ ใหขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  เมื่อไดประกาศ  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล 

โนนประดู  แลวภายในเจ็ดวัน 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

“ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  ทราย  และอินทรียวัตถุตาง  ๆ  ที่เจือปนกับดิน 

“พ้ืนดิน”  หมายความวา  พ้ืนผิวของที่ดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ 

“ขุดดิน”  หมายความวา  การกระทําแกพ้ืนดิน  เพ่ือนําดินขึ้นจากพ้ืนดิน  หรือทําใหพ้ืนดินเปนบอ 

“บอดิน”  หมายความวา  แอง  บอ  สระ  หรือชองวางใตพ้ืนดินท่ีเกิดจากการขุด 

“ถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใด  ๆ  ตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม 

“เนินดิน”  หมายความวา  ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพ้ืนดิน  โดยการถมดิน 
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“แผนผังบริเวณ”  หมายความวา  แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน  ที่ตั้ง  และขอบเขตของที่ดินท่ีจะขุดดิน  

หรือถมดิน  รวมทั้งที่ดินและส่ิงปลูกสรางที่อยูขางเคียง 

“รายการ”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดดิน  ความลึกของบอดินท่ีจะขุดดิน  

หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียงบอดินหรือเนินดินระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึง

ที่ดิน  หรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  วิธีปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสรางและวิธีการในการขุดดิน

หรือถมดิน 

“ขนยาย”  หมายความวา  การขนยายดินที่เกิดจากการขุดดิน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลโนนประดู  

ขอ ๕ หามผูใดทําการขุดดิน  ขนยาย  หรือถมดินบริเวณเขตองคการบริหารสวนตําบลโนประดูเวน

แตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลโนนประดูแลว 

ขอ ๖ การขุดดินและถมดิน  ใหมีความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินไมนอยกวา  

๑  ตอ  ๒ 

ขอ ๗ ผูใดท่ีจะถมดิน  ตองหาวิธีการปองกันการพังทลายของดิน  หรือส่ิงปลูกสรางไมใหรบกวน  

หรือกอเหตุเดือดรอนแกที่ดินขางเคียง 

ขอ ๘ ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน  ขนยาย  หรือถมดิน  ตองกําหนดวิธีการใหความคุมครอง  และ

ความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก 

ขอ ๙ ผูใดประสงคท่ีจะขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน  ๓  เมตร  หรือมีพ้ืนท่ีปากบอดิน

เกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดใหมาแจงตอ 

เจาพนักงานทองถิ่นโดยทําตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยย่ืนเอกสารแจงขอมูลตามท่ีเจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๐ การขุดบอน้ําใชที่มีพ้ืนท่ีปากบอไมเกิน  ๔  ตารางเมตร  ผูขุดดินไมตองแจงตอเจาพนักงาน

ทองถิ่น 

ขอ ๑๑ การขุดดินโดยมคีวามลึกจากระดับพ้ืนดนิไมเกิน  ๓  เมตร  เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขตที่ดินของ

บุคคลอื่น  ในระยะนอยกวา  ๒  เทาของความลึกของบอดินที่จะขุดดิน  ผูขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลาย

ของดินตามวิสัยท่ีวิญูชนควรกระทํา 
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ขอ ๑๒ ในการขุดดิน  ถาพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ  หรือแรธาตุท่ีมีคุณคา 

ทางเศรษฐกิจ  หรือทางการศึกษาทางดานธรณีวิทยา  ใหผูขุดดินหยุดขุดดินในบริเวณนั้นไวกอน  แลวรายงาน 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายใน  ๒๔  วัน  นับแตวันท่ีพบ  และใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากร  

หรือกรมทรัพยากรธรณีวิทยา  แลวแตกรณีทราบ 

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะถมดนิ  โดยมีความสูงของเนินดนิเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  

และมีพ้ืนที่เนินดินไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือพ้ืนที่ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  ตองจัดให

มีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเสียหาย  ความเดือดรอนแกเจาของท่ีดินท่ีอยูขางเคียงหรือบุคคล

อื่นการถมดินที่มีพ้ืนที่เกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  

นอกจากจะจัดใหมีรางระบายน้ําตามวรรคหนึ่งแลว  ตองมาแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ี

เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

ขอ ๑๔ ผูใดไดรับความเสียหาย    หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดิน  

ขนยาย  หรือถมดิน  มีสิทธิรองขอตอเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดิน  หรือถมดินนั้นได 

ขอ ๑๕ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดินนั้นไดในระหวาง

เวลาพระอาทิตยขึ้น  จนถึงพระอาทิตยตกดินหรือในระหวางเวลาทําการ  และใหผูขุดดินหรือผูถมดิน  หรือ

ตัวแทน  หรือเจาของที่ดิน  อํานวยความสะดวกใหตามสมควร 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาท่ีเห็นวา  การขุดดิน  ขนยาย  หรือการถมดินไดกอหรือกระทําให

เกิดความเสียหายตอทรพัยสินของบุคคลอื่น  ใหพนักงานเจาหนาทีร่ายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น  ใหมีคําส่ังใหผู

ขุดดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

หรือจัดการแกไขการขุดดิน  หรือการถมดินนั้นแลวแตกรณี  และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังเปน

หนังสือตามท่ีเห็นวาจําเปน  เพ่ือปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได 

ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน  ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังเปนหนังสือ  ใหผูขุดดินขนยาย   

หรือถมดิน  หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดิน  ขนยาย  หรือการถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหายท่ี 

อาจเกิดขึ้น  หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น  ตามที่เห็นวาจําเปนได 

ขอ ๑๘ ผูขุดดิน  ขนยาย  หรือถมดิน  หรือเจาของท่ีดิน  ผูใดไมพอใจคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น  

ใหมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดไดภายใน  ๓๐  วัน  นับแตวันที่ไดรับทราบคําส่ังนั้น 
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ขอ ๑๙ ผูใดทําการขุดดิน  ขนยาย  หรือถมดิน  โดยไมปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหไดรับโทษ 

ตามบทกําหนดโทษแหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ขอ ๒๐ ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้  กอน

วันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหดําเนินการตามขอบัญญัตินี้ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีขอบัญญัตินี้มีผลบังคับ 

ขอ ๒๑ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดิน  ขนยาย  หรือการถมดิน  ใหเปนไปตามท่ีกําหนด 

ในขอบัญญัตินี้ 

ขอ ๒๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโนนประดูเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๔  มถินุายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

ประยงค  เวชยันต 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลโนนประดู 



 
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญตัิองค์การบริหารสว่นต าบลโนนประดู่ 

เรื่อง   การขุดดิน  ถมดิน  และการขนย้ายดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
----------------------------------------------------------- 

ค่าธรรมเนียม 
(๑)  ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขดุดิน  ถมดนิ  และการขนย้ายดิน  ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
(๒)  ค่าคดัส าเนาและเอกสาร  หน้าละ  ๕  บาท 
ค่าใช้จ่าย 
(๑)  ค่าพาหนะเดนิทางไปตรวจสอบสถานที่ขดุดนิหรือถมดนิ ให้จ่ายเท่าที่จ าเปน็และได้ใช้จ่ายไปจริง 
(๒)  ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขดุดินหรือถมดิน ให้จ่ายเท่าทีจ่ าเป็นตามระเบียบของ
ทางราชการแก่ผูไ้ปท างานเท่าอัตราของทางราชการ 


