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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง
เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง ว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน
และถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์การบริหารส่ว นตําบลตะพง โดยความเห็นชอบของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลตะพงและนายอําเภอเมืองระยองจึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง เรื่อง การควบคุม
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะพงเมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง เรื่อง การควบคุมการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๗
บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว
ในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความว่า หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทําแก่พื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทําให้พื้นดิน เป็นบ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน
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“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน
ที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน
ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน
ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียง
ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือถม พร้อมทั้งวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับขุดดินหรือถมดิน
เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน
“รายการคํานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคํานวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียง
ที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน
“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไปใช้หรือใช้เป็น
ทางสัญจรได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง
“พนัก งานเจ้า หน้า ที่” หมายความว่า ผู้ซึ่ง เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น แต่ง ตั้ง ให้ป ฏิบัติร าชการ
ตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๕ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร จะต้องแสดงแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ํากว่าประเภทสามัญวิศวกรตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร รวมทั้งให้มีการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน
ข้อ ๖ ในการขุ ด ดิ น ที่ มี ค วามลึ ก จากระดั บ พื้ น ดิ น เกิ น สามเมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ป ากบ่ อ ดิ น
เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะ
ไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสิบเมตร
ข้อ ๗ การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร นอกจากจะต้องปฏิบัติตามข้อ ๖ แล้ว ต้องมี
การป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณใกล้เคียง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สําหรับ
วัดการเคลื่อนตัวของดิน
ข้อ ๘ การขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุมีพิษหรือแพร่รังสีจะต้องแสดง
วิธีการป้องกันการปนเปื้อนต่อชั้นน้ําใต้ดิน
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ข้อ ๙ ในระหว่ า งการขุ ด ดิ น ต้ อ งระบายน้ํ า บนพื้ น ดิ น บริ เ วณขอบบ่ อ ดิ น ไม่ ใ ห้ น้ํ า ท่ ว มขั ง
และต้องไม่ใช้พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดิน วัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายแก่การ
พังทลายของบ่อดินหรือจอดเครื่องจักรหนักไว้บนขอบบ่อดิน ยกเว้นขณะทํางาน
ข้อ ๑๐ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ หรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มี
สิ่ ง กั น ตกหรื อ ราวกั้ น ขอบบริ เ วณนั้ น รวมทั้ ง ติ ด ตั้ ง ไฟฟ้ า ให้ มี แ สงสว่ า งเพี ย งพอ หรื อ ไฟสั ญ ญาณ
เตือนอันตรายจํานวนพอสมควร ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย
ข้อ ๑๑ เจ้ า ของที่ ดิ น ต้ อ งติ ด ตั้ ง ป้ า ยเตื อ นอั น ตรายขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า สิ บ เซนติ เ มตร
และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่สิบเมตร รอบบ่อดินในตําแหน่งที่เห็นได้ง่าย
ตลอดระยะเวลา
ข้อ ๑๒ การถมดิน โดยมี ความสู งของเนิ นดิ นเกินกว่า ระดับ ที่ดิ นต่ างเจ้า ของที่ อ ยู่ ข้างเคีย ง
ที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่สองเมตรขึ้นไปต้องแสดงแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ํากว่าประเภทสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ข้อ ๑๓ ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะ
จะต้องให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของดินที่ถม
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ผู้ถมดินชิดที่ดินของบุคคลอื่นที่มีระยะห่างจากขอบล่างของเนินดินถึงเขตที่ดิน
น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง
การถมตามวรรคหนึ่ง หากจะต้องทํากําแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ข้อ ๑๕ การถมดินในบริเวณที่ติดกับที่ดินบุคคลอื่นหรือที่ติดต่อกับที่สาธารณะ เจ้าของที่ดิน
ต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร
ติดตั้งไว้ในตําแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดเวลา
ข้อ ๑๖ การถมดิ น ที่ มี พื้ น ที่ เ นิ น ดิ น เกิ น สองพั น ตารางเมตร จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารระบายน้ํ า
ให้เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงหรือบุคลอื่น โดยระบายลงสู่ท่อ
ระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แม่น้ํา ทะเล แหล่งน้ําสาธารณะ หรือจัดให้มีแหล่งรับน้ําที่เพียงพอต่อ
ปริมาณน้ําที่จะต้องระบายออกจากเนินดิน
ข้อ ๑๗ การขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น ให้ ก ระทํ า ได้ เ ฉพาะในเวลาระหว่ า งพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ถึ ง
พระอาทิตย์ตกถ้ากระทําในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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ข้อ ๑๘ ในการขุดดินหรือถมดิน ผู้ขุดดินหรือถมดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขต
ที่ดินที่จะทําการขุดดินหรือถมดิน และต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร
ยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทําการขุดดินหรือถมดินในตําแหน่งที่สามารถเห็นได้ง่าย
ตลอดเวลาที่ทําการขุดดินหรือถมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้
เนื้อที่โครงการ
ไร่
งาน
ขนาดพื้นที่ปากบ่อดิน/เนินดินถม
ความลึก/ความสูง
ทําการขุดดิน/ถมดิน เพื่อ
ใบรับแจ้งเลขที่
วันสิ้นสุดการขุดดิน/ถมดิน
ชื่อผู้ควบคุมงาน
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ชื่อเจ้าของที่ดิน
ชื่อผู้แจ้ง
ชื่อผู้ดําเนินการขุดดิน/ถมดิน
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตําบล
อําเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์

ตารางวา
ตารางเมตร
เมตร
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ข้อ ๑๙ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดิน เจ้าของที่ดิน ผู้แจ้ง
หรือผู้ควบคุมงาน ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินหรือเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
ข้อ ๒๐ ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดินให้ใช้แบบ ด.๑ และใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ให้ใช้แบบ ด.๒ ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตําบลตะพงกําหนด
ข้อ ๒๑ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว ให้องค์การบริหารส่วนตําบลตะพงถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น
ข้อ ๒๒ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะพงเป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มี
อํานาจออกคําสั่ง ระเบียบ ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตนิ ี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ทวีป แสงกระจ่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง

ด.๑
เลขรับที่……….………….……………..………..
วันที…่ ………………………..………….….………
ลงชื่อ…….……...…….…..….ผู้รับหนังสือ

ใบแจ้งการขุดดิน / ถมดิน ตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(..……………..…………)
ตําแหน่ง…….………......…………….…..…..

เขียนที่
วันที่

…

เดือน

พ.ศ.

..

ข้าพเจ้า
เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
โทรสาร
มีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง
เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ดินถม
ตารางเมตร
ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.ก/ส.ค.๑ เลขที่
หรือเอกสารสิทธิ์
ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
ที่ถนน
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง โดย
เป็นเจ้าของที่ดิน
กําหนดแล้วเสร็จ
วัน มี
เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ
และ
เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมนี้
ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน จํานวน ๓ ชุด ชุดละ
แผ่น
 รายการคํานวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน จํานวน ๑ ชุด ชุดละ
แผ่น
 สําเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ในกรณีที่ผแู้ จ้งเป็นบุคคลธรรมดา จํานวน ๑ ชุด
 สําเนาบัตรประชาชน , ทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่ผแู้ จ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน จํานวน ๑ ชุด
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ในกรณีทผี่ แู้ จ้งเป็นนิติบุคคล จํานวน ๑ ชุด
 หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่ผแู้ จ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
 หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน ในกรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผูแ้ จ้งการขุดดิน/ถมดิน
 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสําเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม จํานวน ๑ ชุด
 เอกสารอืน่ ๆ (ถ้ามี)
.

.

.

.

.

.

.

.

.

จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อขอใบรับแจ้งการขุดดิน/ถมดิน
(ลงลายมือชื่อ)

ผูแ้ จ้ง

(
)
ประทับตราในกรณีที่ผแู้ จ้งเป็นนิติบุคคล
หมายเหตุ
(๑) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ

ด.๒
ใบรับแจ้งการขุดดิน / ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
เลขที่

/

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก
เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอํานาจ ว่ามีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน/ลึก/สูง
ดินถม
ตารางเมตร ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.ก/ส.ค.๑ เลขที่
เอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น
ที่ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลตะพง โดย
เป็นเจ้าของที่ดิน กําหนดแล้วเสร็จ
วัน มี
เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ และ
เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ แล้ว

.

เมตร พื้นที่ปากบ่อ/
หรือ
หมู่ที่
.

.

.

.

.

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า
๑.  ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในกําหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้
.

.

๒.  ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการขุดดิน/ถมดิน ได้ตั้งแต่วันที่
จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ.
บาท ค่าใช้จ่าย
บาท รวมทั้งสิ้น
)

พ.ศ.
.

(

ออกให้ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

เดือน
และได้รับค่าธรรมเนียม
บาท
.

.

(ลงลายมือชื่อ)

.

(
ตําแหน่ง
หมายเหตุ

(๑) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง 

)
.

-๒คําเตือน ผู้ขดุ ดิน/ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
(๒) ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕
(๓) ตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น / พนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) การฝ่าฝืน (๑) – (๓) อาจมีโทษปรับ โทษจํา หรือทั้งจําทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

