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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง วาดวยการขุดดิน
และถมดิน ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖
แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงโดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง
และนายอําเภอขามทะเลสอ จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินเี้ รียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง เรื่อง การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข อ ๒ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลหนองสรวง ตั้ ง แต เ มื่ อ
ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวงแลวเจ็ดวัน
ขอ ๓ บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทรายและอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พื้นผิวของที่ดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดินหรือทําใหพื้นดินเปนบอดิน
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“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพื้นดินเพื่อใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน
หรือถมดินรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขางเคียง
“รายการ” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบอดิน
ที่จะขุด หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดิน
หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
และวิธีการในการขุดดินหรือการถมดิน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติการ ตาม
ขอบัญญัตินี้
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง
ขอ ๕ ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ ตาม
กฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไดตามกฎหมายนั้นแลว
ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการปองกัน การพัง ทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสรางตลอดจนการอื่น
ที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ ใหเปนไปตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๗ ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่
ปากบอเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตพื้นที่และที่ดินบริเวณขางเคียง
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(๓) รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) วิธีการขุดดินและขนดิน
(๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(๖) ชื่อผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๗) ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง
(๘) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน
(๙) เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนด
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
และใหผูแจงเริ่มทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมมาแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจง
ใหแกไขจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่ง
เปนอันสิ้นผล
ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสามใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
ผูไดรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ขอ ๘ คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดตามขอ ๗ วรรคหา ใหเปนรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองสรวง
ขอ ๙ ในระหวางที่มีการขุดดิน ผูขุดดินตามขอ ๗ จะตองเก็บใบรับแจง แผนผังบริเวณ
และรายการไวที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได
ถาใบแจงชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูขุดดินตามขอ ๗ ขอรับใบแทน
ใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันที่ทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
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ขอ ๑๐ ผูขุดดิน ตามขอ ๗ ตองขุดดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตาม มาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๑๑ ผูขุดดินตามขอ ๗ ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ ๑๐ และจะตอง
รับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๒ การไดรับใบรับแจงจากพนักงานทองถิ่นตามขอ ๗ ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน
ที่ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม ผูขุดดินไมวา จะเปนเจาของทีด่ นิ
ผูครอบครองที่ดิน ลูกจางหรือตัวแทน ตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เวนแตจะมีเหตุ
ที่ไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ข อ ๑๓ การขุ ด บ อ น้ํ า ใช ที่ มี พื้ น ที่ ป ากบ อ ไม เ กิ น สี่ ต ารางเมตร ผู ขุ ด ดิ น ไม ต อ งแจ ง ต อ
เจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขตที่ดิน
ของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด ตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน
ตามวิสัยที่ควรกระทํา
ข อ ๑๕ ในการขุ ด ดิ น ถ า พบโบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ ซากดึ ก ดํ า บรรพ หรื อ แร ที่ มี คุ ณ ค า
ทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ใหผูขุด ดิน ตามขอ ๗ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔
หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบ
และใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแลวแตกรณีทราบโดยดวน ในกรณี
เชนนี้ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ข อ ๑๖ ผู ใ ดประสงค จ ะทํ า การถมดิ น โดยมี ค วามสู ง ของเนิ น ดิ น เกิ น กว า ระดั บ ที่ ดิ น
ตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นประกาศกําหนดตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดิน
ที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งตองไมเกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง ตองแจงการถมดินนั้นตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
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ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
และใหผูแจงเริ่มตนการถมดินตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง ใหนําขอบัญญัติขอ ๗ วรรคสาม
วรรคสี่ วรรคหา ขอ ๙ และขอ ๑๒ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๗ ผูถมดินตามขอ ๑๖ ตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๑๘ ผูถมดินตามขอ ๑๖ ตองควบคุมลูกจางหรือตัว แทนใหปฏิบัติตามขอ ๑๗ และ
ตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งกระทําในทางการที่จางหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๙ ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดิน
หรื อ ถมดิ น อั น ไม ป ฏิบั ติ ต ามข อ ๑๐ ข อ ๑๔ หรื อ ข อ ๑๗ มี สิ ทธิ ร อ งขอให เจ า พนัก งานท อ งถิ่ น
สั่งใหหยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได
เมื่อไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน และรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหาย
ไดเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ใหมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูขุดดิน
ผูถ มดิน หรือเจาของที่ดิน หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกัน ความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้น
หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินไดตามที่เห็นสมควร
เจาพนักงานทองถิ่น ตามขอบัญญัตนิ ี้ ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย
ขอ ๒๐ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามขอ ๗ หรือ
การถมดินตามขอ ๑๖ วาไดปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือขอบัญญัตินี้
หรือประกาศที่ออกตามขอบัญ ญัตินี้ห รือไม ทั้ง นี้ ในระหว างเวลาพระอาทิต ย ขึ้น ถึงพระอาทิต ยต ก
หรือระหวางเวลาทําการ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือตัวแทน หรือเจาของที่ดินอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
ขอ ๒๑ ในกรณีที่พ นักงานเจ าหนา ที่เห็น วาการขุด ดิน หรื อถมดิน ได กอหรื ออาจกอใหเกิ ด
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําสั่ง
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ใหผูขุดดินผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถมดินหรือเจาของ
ที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดิน
หรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบทันที ถาเจาพนักงานทองถิ่น
เห็นชอบดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
พนักงานเจาหนาที่ไดมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่และใหถือวาคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือสั่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่เปนอันสิ้นผล
ขอ ๒๒ ในการปฏิบัติห นาที่ตามขอบัญ ญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๒๓ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ขอ ๒๔ ถาผูขุดดินหรือผูถมดิน หรือเจาของที่ดินผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามขอ ๑๙ วรรคสอง หรือขอ ๒๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง ดัง กลาวตอ
ผูวาราชการจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
การอุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม เ ป น การทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ถ า ผู อุ ท ธรณ ป ระสงค จ ะขอทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ให ยื่ น คํ า ขอทุ เ ลา
พรอมอุทธรณในกรณีเชนนี้ ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตใหทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม
ก็ไดหรือจะสั่งใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได
ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการแลวแตกรณีพิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด หรือคณะกรรมการใหเปนที่สุด
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ขอ ๒๕ ผูใดทําการขุดดินตามขอ ๗ หรือทําการถมดินตามขอ ๑๖ วรรคสามโดยไมไดรับ
ใบแจงจากพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๗ วรรคสอง หรือขอ ๑๖ วรรคสี่แ ลว แตกรณีมีความผิดตาม
มาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หากการกระทํา ตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ้นในบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามประกาศกฎกระทรวง
ผูนั้นมีความผิดตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มีโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๒๖ ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกิน
หนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตาม
ขอ ๒๗ ผูใดไมป ฏิบัติต ามขอ ๑๔ และขอ ๑๖ วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ขอ ๒๘ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ
ตามขอ ๒๐ มีความผิด ตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการขุด ดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มีโทษปรับไมเกินสองพันบาท
ขอ ๒๙ ผูขุดดินผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๕ มีความผิดตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๓๐ ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดิน หรือการถมดินตามขอ ๑๙
วรรคสอง หรือขอ ๒๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นมีความผิดตามมาตรา ๔๐
แหงพระราชบัญญัติการขุด ดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโ ทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ ไมเกิน
หาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๓๑ ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดิน ตามขอ ๑๙ วรรคสองหรือขอ ๒๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นมีความผิดตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มีโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตาม
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ขอ ๓๒ อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้นอกจากขอ ๒๕ วรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจมอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาไดเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวน
ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๓๓ ในกรณีที่หางหุน สว น บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น กระทําความผิด ตามขอบัญ ญัตินี้
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้นตองระวางโทษตามที่
บัญ ญัติ ไ ว สํา หรั บ ความผิด นั้น ๆ ดว ย เว น แตจ ะพิ สูจ นไ ดว า การกระทํา นั้น ได ก ระทํา โดยมิ ไ ด รูเ ห็ น
หรือยินยอมดวย
ขอ ๓๔ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามขอบัญ ญัตินี้ ใหถือวาเจาของอสังหาริมทรัพย
ที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและไดรับความเสียหาย เนื่องจากการกระทํา
ความผิดนั้น เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๓๕ ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้
อยูกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหปฏิบัติตามขอ ๗ ขอ ๑๖ แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และเมื่อไดดําเนินการแลวใหถือวาผูนั้นไดรับใบแจงตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๓๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
เสนห แนมขุนทด
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหนองสรวง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
ลําดับที่
๑

๒

ประเภท

คาธรรมเนียม
๑.๑ ใบรับแจง การขุดดิน หรือถมดิน
๑.๒ คาคัดสําเนา หรือถายเอกสาร
๑.๓ คารับรองสําเนา
คาใชจาย
๒.๑ คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน
หรือถมดิน
๒.๒ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน
หรือถมดิน

อัตราคาธรรมเนียม
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
หนาละ ๑ บาท
คําละ ๕ บาท
ใหจายเทาที่จําเปนและใชจายจริง
ใหจายเทาที่จําเปนตามระเบียบ
ของทางราชการแกผูไปทํางาน
เทาอัตราของทางราชการ

