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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เปนการสมควรออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง วาดวย การขุดดิน
และถมดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง
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
แหงพระราชบัญญัติ การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องคการบริหารสวนตําบลโคกปฆองโดยไดรับ
ความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกปฆ อง และนายอําเภอเมืองสระแกว จึงตราขอบัญญัติ
ขึ้นไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง เรื่อง การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ขอ ๒ ขอ บัญ ญัติ นี้ใ หใช บัง คับ ในเขตองค การบริ ห ารส ว นตํา บลโคกปฆ อง นับ ตั้ง แต วัน ที่
ไดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ระเบียบ และคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พื้นผิวของดินที่เปนอยูตามธรรมชาติ
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดินหรือทําใหพื้นดินเปน บอดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพื้นดินเพื่อใหระดับดินสูงกวาเดิม
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“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน
หรือถมดินรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขางเคียง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง
ขอ ๕ ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น
ที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไดตามกฎหมายนั้นแลว
ขอ ๖ เพื่อประโยชนในการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางตลอดจนการอื่นที่จําเปน
เพื่อปฏิบัติตามขอบัญญัตนิ ี้ ใหเปนไปตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๗ ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่
ปากบอเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดใหแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอมูล ดังตอไปนี้
๗.๑ แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน
๗.๒ แผนผังแสดงเขตพื้นที่และที่ดินบริเวณขางเคียง
๗.๓ รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๗.๔ วิธีการขุดและขนดิน
๗.๕ ระยะเวลาทําการขุดดิน
๗.๖ ชื่อผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
๗.๗ ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง
๗.๘ ภาระผูกผันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน
๗.๙ เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนด
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ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
และใหแจงผูเริ่มทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมมาแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงใหแกไข
จากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล
ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
ผูไดรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ขอ ๘ คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไวตามขอ ๗ วรรคหา ใหเปนรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลโคกปฆอง
ขอ ๙ ในระหวางที่มีการขุดดิน ผูขุดดินตามขอ ๗ ตองเก็บใบแจงแผนผังบริเวณและรายการไว
ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได
ถาใบแจงชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูขุดดินตามขอ ๗ ขอรับใบแทนใบรับแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
ขอ ๑๐ ผูขุด ดิน ตามขอ ๗ ตองขุด ดิน ใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๑๑ ผูขุดดิน ตามขอ ๗ ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ ๑๐ และจะตอง
รับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๒ การไดรับใบรับแจงจากพนักงานทองถิ่นตามขอ ๗ ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน
ที่ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม ผูขุดดินไมวา จะเปนเจาของทีด่ นิ
ผูครอบครองที่ดิน ลูกจางหรือตัว แทน ตองรับ ผิด ชอบชดใชคาสิน ไหมทดแทนเพื่อการนั้น เวน แต
จะมีเหตุที่ไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ขอ ๑๓ การขุดบอน้าํ ใชทมี่ ีพื้นทีป่ ากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูขุดดินไมตอ งแจงตอพนักงานทองถิ่น
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ขอ ๑๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขตที่ดิน
ของผูอื่น ในระยะนอยกว าสองเทาของความลึกของบอดิน จะตองจัด การป องกัน การพัง ทลายของดิ น
ตามวิสัยที่ควรกระทํา
ขอ ๑๕ ในการขุดดิน ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ใหผูขุดตามขอ ๗ ขอ ๑๓ และขอ ๑๔ หยุดการขุดดิน
ในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบและใหเจาพนักงานทองถิ่น
แจงกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีทราบโดยดวน ในกรณีเชนนี้ใหผูขุด ดินปฏิบัติการใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ ๑๖ ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ
อยูขางเคียง และมีพื้น ที่ของเนินดิน ไมเกิน สองพัน ตารางเมตร หรือมีพื้น ที่ตามเจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนด ตองจัด ใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดิน
ที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัด ใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง ตองแจงการถมดิน นั้ น
ตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ถาผูแจงไดดําเนินการตามวรรคสาม โดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงแกผูนั้นภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับแจง
และใหผูแจงเริ่มตนการถมดินตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง ใหนําขอบัญญัติขอ ๗ วรรคสาม
วรรคสี่ วรรคหา ขอ ๙ และขอ ๑๒ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๗ ผูถมดินตามขอ ๑๖ ตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๑๘ ผูถมดินตามขอ ๑๖ ตองควบคุมลูกจางหรือตัว แทนใหปฏิบัติตามขอ ๑๗ และ
ตองรับผิดชอบในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งกระทําในทางการที่จางหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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ขอ ๑๙ การบรรทุก การเคลื่อนยาย การขนสง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่น ใด
ที่ไดจากการขุดดิน ซึ่งเกิดจากการขุดภายในตําบล โดยนําสิ่งที่ขุดไดไปยังพื้นที่ใด ๆ ภายในตําบล หรือ
นําออกไปจากตําบลจะกระทําไดก็ตอเมื่อไดทําการขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากพนักงานทองถิ่น
ยกเวนการขุดดินที่กระทําโดยนําดินที่ขุดหรือสิ่งที่ไดจากการขุดกองรวมไวในพื้นที่ที่ทําการขุดนั้น
ขอ ๒๐ การบรรทุก การเคลื่อนยาย การขนสง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่น ใด
ที่ไดจากการขุดดิน ซึ่งเกิดจากการขุดดินเขามาภายในตําบล จะกระทําไดเมื่อไดทําการขอรับอนุญาต
และไดรับอนุญาตจากพนักงานทองถิ่น
ขอ ๒๑ เจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตองพิจารณาการอนุญาตใหเสร็จโดยเร็ว
หรือใหแลวเสร็จภายในสิบหาวัน แลวแจงการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูรองทราบ พรอมเหตุผล
ข อ ๒๒ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี อํ า นาจประกาศกํ า หนดหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การบรรทุ ก
การเคลื่อนยาย การขนสง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ไดจากการขุดดิน จํานวนหรือน้ําหนัก
ที่ยานพาหนะนั้น ๆ จะบรรทุกได การทําความสะอาดของลอยานพาหนะกอนออกจากสถานที่บรรทุก
ไปยังทางสาธารณะ ขอกําหนดจากการปกคลุมสิ่งที่บรรทุก เพื่อมิใหตกหลนหรือฟุงกระจาย รวมถึง
วงเงินประกันกรณีกระทําผิดสัญญาหรือขอตกลง
ขอ ๒๓ ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันสมควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดิน
หรือถมดินอันไมปฏิบัติตามขอ ๑๐ ขอ ๑๔ หรือขอ ๑๗ มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหหยุด
การขุดดินหรือถมดินนั้นได
เมื่อไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหพนักงานทองถิ่นเขาไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน และรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหาย
ไดเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินไดตามที่เห็นสมควร
เจาพนักงานทองถิ่น ตามขอบัญญัตนิ ี้ ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย
ขอ ๒๔ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามขอ ๗ หรือ
การถมดินตามขอ ๑๖ วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือกฎกระทรวง
หรือขอบัญญัตินี้หรือประกาศที่ออกตามขอบัญญัตินี้ห รือไม ทั้งนี้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
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พระอาทิต ยต ก หรือระหวางเวลาทําการ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือตัว แทน หรือเจาของที่ดิน
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ ๒๕ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือถมดินไดกอหรืออาจกอใหความเสียหาย
ตอทรัพยสินของบุคคลอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําสั่งใหผูขุดดิน ผูถมดิน
หรือเจาของที่ดิน หยุ ด การขุด ดิ น หรือการถมดิน หรื อจัด การป องกัน ความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้น หรื อ
เจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดินนั้นแลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหาย นั้นได
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถมดินหรือเจาของที่ดิน
หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือ
ถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบทันทีถาเจาพนักงานทองถิ่น
เห็นชอบดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
พนักงานเจาหนาที่ไดมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ และใหถือคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือสั่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่เปนอันสิ้นผล
ขอ ๒๖ ในการปฏิ บัติ ห นา ที่ ต ามข อ บัญ ญั ติ พนั กงานเจา หนา ที่ ตอ งแสดงบั ต รประจํา ตั ว
พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
ขอ ๒๗ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ขอ ๒๘ ผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินผูใด ไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
ขอ ๒๓ วรรคสอง หรือขอ ๒๕ วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นถาผูอุทธรณ
ประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหยื่นคําขอทุเลาการบังคับพรอมอุทธรณ
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ในกรณีเชนวานี้ ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตใหทุเลาการบังคับโดยมีเงื่อนไขหรือไมก็ได
หรือจะสั่งใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได
ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี จะพิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณคําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด หรือคณะกรรมการใหเปนที่สุด
ขอ ๒๙ ผูใดกระทําการขุดดินตามขอ ๗ หรือทําการถมดินตามขอ ๑๖ วรรคสาม โดยไมไดรับ
ใบแจง จากพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๗ วรรคสอง หรือขอ ๑๖ วรรคสี่ แลว แตกรณี มีความผิด
ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโ ทษจําคุกไมเกินหนึ่ง ป
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
หากการกระทําตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ้นในบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามประกาศกฎกระทรวง
ผูนั้นมีความผิดตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มีโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๓๐ ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๐ หรือขอ ๑๗ มีความผิดตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ
การขุ ด ดิน และถมดิ น พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโ ทษจํ า คุก ไม เ กิ น สองป ห รือ ปรั บ ไม เ กิ น สามหมื่ น บาท และ
ปรับรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตาม
ขอ ๓๑ ผูใดไมป ฏิบัติต ามขอ ๑๔ และขอ ๑๖ วรรคหนึ่ง มีความผิดตามมาตรา ๓๗
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ขอ ๓๒ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
ตามขอ ๒๔ มีความผิดตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษ
ปรับไมเกินสองพันบาท
ขอ ๓๓ ผูใดขุดดินผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๑๕ มีความผิดตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือนหรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๓๔ ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดิน หรือการถมดินตามขอ ๒๓
วรรคสอง หรือขอ ๒๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น มีความผิดตามมาตรา ๔๐
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ขอ ๓๕ ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแกไขการขุดดิน หรือถมดินตามขอ ๒๓ วรรคสอง หรือขอ ๒๕ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น มีความผิดตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มีโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท และปรับรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตาม
ขอ ๓๖ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ แหง พระราชบัญ ญัติการขุดดิน และถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้นอกจากขอ ๒๙ วรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาไดเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวน
ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๓๗ ในกรณี ห า งหุ น ส ว น บริ ษั ท หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น กระทํ า ความผิ ด ตามข อ บั ญ ญั ติ นี้
กรรมการผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้นตองระวางโทษตามโทษ
ตามบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยมิไดรูเห็น
หรือยินยอมดวย
ขอ ๓๘ ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้
อยูกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชบังคับใหปฏิบัติตามขอ ๗ ขอ ๑๖ แลวแตกรณีภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และเมื่อไดดําเนินการแลวใหถือวาผูนั้นไดรับใบแจงตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๓๙ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัติ
และใหมีอํานาจออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
สมโชค เคลือบคลาย
นายกองคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติ องคการบริหารสวนตําบลโคกปฆอง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗

ลําดับที่
๑.

๒.

ประเภท
คาธรรมเนียม
๑.๑ ใบรับแจง การขุดดิน หรือถมดิน
๑.๒ คาคัดสําเนา หรือคาถายเอกสาร
๑.๓ คารับรองสําเนา

อัตราคาธรรมเนียม
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
หนาละ ๑ บาท
คําละ ๕ บาท

คาใชจาย
๒.๑ คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ใหจายเทาที่จําเปนและใชจายจริง
หรือถมดิน
๒.๒ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ให จ า ยเท าที่ จํ าเป น ตามระเบี ย บ
หรือถมดิน
ของทางราชการแก ผู ไ ปทํ า งาน
เทาอัตราของทางราชการ

