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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน ว่าด้วยการขุดดิน
และถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนินให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกั บ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน โดยความเห็นชอบของ
สภาองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนินและนายอําเภอสูงเนิน จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน เรื่อง การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗”
ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน นับตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้
โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนินแล้วสามสิบวัน
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติตําบลสูงเนิน เรื่อง การควบคุมการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน
ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้
“ดิน” หมายรวมถึง ดิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่อยู่ตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทําแก่พื้นดิน นําดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทําให้พื้นดินเป็นบ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้ดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับสูงขึ้นกว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดิน โดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงภาพของดิน ที่ตั้ง และขอบเขตที่ดินที่จะขุดหรือถมดิน
รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
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“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดิน
ที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากบ่อดินหรือ
เนินดินถึงที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง
และวิธีการขุดดิน หรือถมดิน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นที่จําเป็น
เพื่อปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ องค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน จึงจําเป็นต้องกําหนดวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดิน หรือเนินดิน ตามชนิดของดิน ความลึก และ
ขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากบ่อดินถึงเนินดิน
ถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
(๒) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
(๓) วิธีการให้ความคุ้มครอง และความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน
ข้อ ๖ การแจ้งหรือการส่งคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้ ให้ทําเป็นหนังสือ
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทนแล้วแต่กรณี
ณ ภูมิลําเนาของผู้นั้นหรือจะทําเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งไปรษณีย์ก็ได้
ในกรณีที่ไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศนําสําเนาหนังสือแจ้งหรือคําสั่ง แล้วแต่กรณี
ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดินผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน
หรือตัวแทนได้ทราบคําสั่งนั้น เมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว
ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่
ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด โดยยื่นเอกสารข้อมูลดังต่อไปนี้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทําการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดิน และที่ดินบริเวณข้างเคียง
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(๓) รายการที่กําหนดไว้ในข้อ ๕
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(๖) ชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม งานซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
(๗) ที่ตั้งสํานักงานของผู้แจ้ง
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ
ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่ที่ได้รับแจ้ง
และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นับตั้งแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่ง
เป็นอันสิ้นผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ได้รับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้
ข้อ ๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ ๗ วรรคห้า เป็นรายได้ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสูงเนินแห่งท้องที่ที่การขุดดินนั้น
ข้อ ๙ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ ๗ ต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณและรายการ
ไว้ในสถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ถ้าใบรับแจ้งชํารุด สูญหาย
หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๗ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชํารุด สูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว
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ข้อ ๑๐ ผู้ขุดดินตามข้อ ๗ ต้องทําการขุดดินให้ถูกต้องตามข้อ ๕
ข้อ ๑๑ ผู้ขุดดินตามข้อ ๗ ต้อ งควบคุ มลูกจ้างหรือ ตัวแทนให้ป ฏิบัติตามข้อ ๑๐ และ
ต้องรับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งได้กระทําในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๒ การได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดิน
ที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน
ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นเว้นแต่จะมีเหตุ
ที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ข้อ ๑๓ การขุ ด บ่ อ น้ํ า ใช้ ที่ มี พื้ น ที่ ป ากบ่ อ ไม่ เ กิ น สี่ ต ารางเมตร ผู้ ขุ ด ดิ น ไม่ ต้ อ งแจ้ ง ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดิน ไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขต
ของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดิน
ตามวิสัยที่ควรกระทํา
ข้อ ๑๕ ในการขุดดินถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๗ ข้อ ๑๓ หรือข้อ ๑๔ หยุดการขุดดิน
ในบริ เ วณนั้ น ไว้ ก่ อ น แล้ ว รายงานให้ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ทราบภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ บ และ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปกรหรือกรมทรัพยากรธรณีทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ขุดดิน
ปฏิบตั ิการให้เป็นไปตามกฎหมายที่ว่าด้วยการนั้น
ข้อ ๑๖ ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ
ที่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพัน ตารางเมตร หรือ มีพื้นที่ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ประกาศกําหนดต้องจัดให้มีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่ข้างเคียง
หรือบุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
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ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที่ได้ระบุในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทําการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง ให้นําบทบัญญัติตามข้อ ๗
วรรคสี่และวรรคห้า ข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ความในข้อนี้ มิให้ใช้บังคับแก่ผู้ประกอบกิจการถมดิน
ข้อ ๑๗ ผู้ถมดินตามข้อ ๑๖ ต้องทําการถมดินให้ถูกต้องตามข้อ ๕
ข้อ ๑๘ ผู้ถมดินตามข้อ ๑๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือ ตัวแทนให้ปฏิบั ติตามข้อ ๗ และ
ต้องรับผิดในการกระทําของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งได้รับกระทําในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ ๑๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดิน
หรือถมดิน อัน ไม่ป ฏิบัติ ตามข้ อ ๑๐ ข้อ ๑๔ หรื อ ข้อ ๑๗ มี สิทธิ ร้องขอให้ เจ้า พนักงานท้ องถิ่ น
สั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้
เมื่อได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายเกิดขึ้น
หรืออาจเกิดขึ้น จากการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไข
การขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึง
ผู้ซ่งึ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย
ข้อ ๒๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเข้าไปตรวจสอบที่ที่มีการขุดดิน ตามข้อ ๗ หรือการถมดิน
ตามข้ อ ๑๖ ว่ า ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น หรื อ ประกาศที่ อ อกตามข้ อ บั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ ไม่ ทั้ ง นี้
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทําการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือ
เจ้าของที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ ๒๑ ในกรณี ที่ เ จ้ า พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เห็ น ว่ า การขุ ด ดิ น หรื อ การถมดิ น ไม่ ก่ อ หรื อ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้มีคําสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันการเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือจัดการแก้ไขการขุดดิน หรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง
เป็นหนังสือที่เห็นว่าจําเป็น เพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้
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ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดิน
หยุดการถมดินหรือขุดดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดิน
หรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจําเป็นแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นชอบคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และถือว่าคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตั้งแต่ต้น
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่ง ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองให้คําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นอันสิ้นผล
ข้อ ๒๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจําตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องบัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด
ในกฎกระทรวงหรือใช้บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามแบบที่กําหนดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๒๓ ในการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ข้อ ๒๔ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินใดไม่พอใจคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นข้อ ๒๐
วรรคหนึ่ ง หรื อ วรรคสอง ให้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วต่ อ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด ภายในสามสิ บ วั น
นับแต่วันที่ทราบคําสั่ง
การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ เ ป็ น การทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ยื่นคําขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์
ในกรณี เ ช่น นี้ ผู้ ว่ าราชการจัง หวั ด จะอนุ ญ าตให้ ทุเ ลาโดยมีเ งื่ อ นไขหรื อ ไม่ ก็ ได้ หรื อ จะสั่ งให้ ว างเงิ น
หรือหลักทรัพย์ประกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นที่สุด
ข้อ ๒๕ ผู้ใดทําการขุดดินตามข้อ ๗ หรือทําการถมดินตามข้อ ๑๖ วรรคสาม โดยไม่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๗ วรรคสอง หรือข้อ ๑๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท
หากการกระทําตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ้นในบริเวณหน้าขุดดินหรือถมดินตามข้อ ๕ (๑) ผู้นั้น
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
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ข้อ ๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๑ หรือข้อ ๑๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและ
ปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๖ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๘ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการ
ตามข้อ ๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๒๙ ผู้ขุดดินไม่ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๓๐ ผู้ใดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตามข้อ ๑๙
วรรคสอง หรือข้อ ๒๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
ข้อ ๓๑ ผู้ใดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแก้ไขการขุดดิน หรือถมดิน ตามข้อ ๑๙ วรรคสอง ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่งหรือ วรรคสอง
ไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และปรับรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท
ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อ ๓๒ บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้พนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมาย มีอํานาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแล้ว ถือว่าคดีเลิกกัน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ ๓๓ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทําผิดตามข้อบัญญัตินี้กรรมการ
ผู้จัดการหรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเป็นความผิดนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้
สําหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์การกระทํานั้นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
ข้อ ๓๔ ในกรณีที่มีการกระทํา ความผิดตามข้อบัญญัตินี้ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ใกล้ชิด หรือติดกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น และได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทํา
ความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
ข้อ ๓๕ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตําบลนี้ อยู่ก่อนวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามข้อ ๗ หรือ
ข้อ ๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่นั้น และเมื่อได้ดําเนินการแล้ว
ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้
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ข้อ ๓๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนินเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
เชิดชาย จงรั้งกลาง
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสูงเนิน

