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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําดวง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําดวง วาดวยการขุดดินและถมดิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ องคการบริหารสวนตําบลคําดวง โดยความเห็นชอบของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคําดวงและนายอําเภอบานผือ จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลคําดวง เรื่อง การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําดวง ตั้งแตเมื่อไดประกาศไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคําดวง สามสิบวัน
ขอ ๓ บรรดาขอบัญญัติ ขอบังคับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ตราไวแลว
ในขอบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พื้นผิวของที่ดินที่อยูตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความวา การกระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทําให
พื้นดินเปนบอดิน
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใดตอดิน หรือพื้นดินเพื่อใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถม
“แผนผัง บริเวณ” หมายความวา แผนที่แ สดงภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขต
ของที่ดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขางเคียง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลคําดวง
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“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง ใหปฏิบัติการ
ตามขอบัญญัตินี้
ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดิน และถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่น
ที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายนั้นแลว
ขอ ๕ เพื่อประโยชนในการปองกั น การพัง ทลายของดิน หรือสิ่ งปลูกสราง ในการปอ งกั น
ความเสียหายแกทรัพยสิน และอัน ตรายที่อาจเกิด จากการขุด ดินหรือถมดิน ถาการขุดดิน หรือถมดิน
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลคําดวง จึงกําหนด ดังนี้
(๕.๑) บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน แก เขตโบราณสถาน อุทยานแหงชาติ ปาสงวน
ที่ดินสาธารณะ ลําเหมืองสาธารณะ แมน้ํา หรือบริเวณหรือสถานที่ ที่มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ไดประกาศหรือหามไวเฉพาะแลว
(๕.๒) ความสัมพันธของการลาดเอียงของบอดิน หรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึก
และขนาดของบอดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถม และระยะหางจากบอดินหรือเนินดิน
ถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น
กรณีขุดดิน ความลาดเอียงและความลึกของบอดิน ตองมีความลาดเอียงและความลึก
ในอัตราสวนแนวตั้งและแนวนอน ในอัตราสวน ๑ : ๑ หรือประมาณสี่สิบหาองศา และมีความลึก
ตามขอ ๖ ระยะหางจากขอบดินถึงเขตพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร ระยะหางจากเนินดิน
ถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่นอยางนอยหนึ่งเมตร
(๕.๓) วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง ผูขุดดินหรือถมดินจะตอง
ทําการปองกันการพังทลายของดิน เพื่อมิใหที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่นไดรับความเสียหาย เชน
ปลูกตนไม ยึดขอบบอดิน หรือสรางแนวกําแพง หรือวิธีการอื่นใดที่จะชวยปองกันการพังทลายของดิน
(๕.๔) วิธีการใหการคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก ผูขุดดิน
หรือถมดินจะตองประกาศแจงเตือนใหบุคคลภายใน (คนงาน) และภายนอกไดรับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น
โดยใหถือวาพื้นที่ขุดหรือถมดินเปนพื้นที่อันตราย
หากมีผูไดรับอันตรายจากการขุดดินหรือถมดินดังกลาวผูทําการขุดดินหรือถมดิน จะตองรับผิดชอบ
ตอเสียหายทั้งทางแพงหรือทางอาญา
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ผู มี ค วามประสงค จ ะขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น ตามข อ ๖ และข อ ๑๕ จะต อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
(๑) ผูประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีเอกสารจดทะเบียน
ประกอบที่ถูกตองตามกฎหมาย
(๒) ผูขอรับใบอนุญาตตองมีสถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนอุปกรณ
พรอมที่จะดําเนินการ
(๓) ผูประกอบการจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงาน ซึ่งจะต องเปนผูมีคุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชางโยธาหรือชางกอสราง
(๔) ผูขอรับใบอนุญาต จะตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเองทุกเรื่อง
และรับผิดชอบออกคาใชจายเองทั้งหมด
(๕) ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอตกลงตามเอกสารหรือสัญญา
ที่ทําไวกับองคการบริหารสวนตําบลคําดวงทุกประการ
ขอ ๖ ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่
ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ใหแจงตอพนักงานทองถิ่นตามแบบที่พนักงานทองถิ่นกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูล ดังตอไปนี้
(๖.๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน
(๖.๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
(๖.๓) รายการที่กําหนดไวตามขอ ๕ ประกอบดวย
(๑) ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินที่จะทําการขุด
(๒) ความลึกของบอดินที่จะขุดหรือความสูงของบอดินที่จะถม
(๓) ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน
(๔) ระยะหางของบอดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น
(๕) วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
(๖.๔) วิธีการในการขุดและการถมดิน
(๖.๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(๖.๖) ชื่อผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอบัญญัติ
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(๖.๗) ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง
(๖.๘) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงาทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงและใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดิน ตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขถูกตองภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง
ถาผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล
ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
ขอ ๗ ในระหวางการขุดดิน ผูขุดดินตามขอ ๖ ตองเก็บใบรับแจง แผนผัง บริเวณและ
รายการไวที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได
ขอ ๘ ผูขุดดินตามขอ ๖ ตองทําการขุดดินใหถูกตอง ตามขอกําหนดในขอ ๕
ขอ ๙ ผู ขุ ด ดิ น ตามข อ ๖ ต อ งควบคุ ม ลู ก จ า งหรื อ ตั ว แทน ให ป ฏิ บั ติ ต ามข อ ๙ และ
ตองรับผิดชอบในการกระทําของลูกจางหรือตัว แทน ซึ่ งไดกระทําในทางการที่จาง หรือตามที่ไ ดรับ
มอบหมาย
ขอ ๑๐ การไดรับใบแจง จากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ ๖ ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน
ที่ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือสภาพแวดลอม ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของที่ดิน
ผูครอบครองที่ดิน ลูกจางหรือตัวแทน ตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เวนแตจะมีเหตุ
ที่ไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
ขอ ๑๑ การขุดบอน้ําที่มีพื้นที่ปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูขุดดินไมตองแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ขอ ๑๒ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขตที่ดิน
ของผูอื่น ในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดดิน ตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน
ตามวิสัยที่ควรกระทํา
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ขอ ๑๓ ในการขุด ดิน ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัต ถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรที่มีคุณคา
ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ใหผูขุดดินตามขอ ๑๕ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒ หยุดการขุดดิน
บริเวณนี้ไวกอน แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบ และใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือทรัพยากรธรณีแลวแตกรณี ทราบโดยดวน ในกรณีเชนนี้ ใหผูขุดดิน
ปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ ๑๔ ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดนิ ตางเจาของ
อยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนดตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่ไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกของที่ดินที่อยูขางเคียง
หรือบุคคลอื่น
พื้น ที่ ที่เ จา พนั กงานทอ งถิ่ น ประกาศกํ าหนดตามวรรคหนึ่ ง ต องไม เกิ น สองพัน ตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง
นอกจากตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง ใหนําขอความในขอ ๖ วรรคสาม
วรรคสี่ ขอ ๗ และขอ ๑๐ มาบังคับใชตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๕ ผูถมดินตามขอ ๑๔ ตองทําการถมดินใหถูกตองตามขอกําหนดในขอ ๕
ขอ ๑๖ ผูถมดินตามขอ ๑๔ ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทน ใหปฏิบัติตามขอ ๑๕ และ
ตองรับผิดชอบในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งกระทําในทางการที่จางหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๗ ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาไดรับความเสียหายจากการขุดดิน
หรือถมดินอันไมปฏิบัติตามขอ ๘ ขอ ๑๒ และขอ ๑๕ มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหหยุด
การขุดดินหรือถมดินนั้นได
เมื่อไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นนั้น ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหาย
ไดเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นจากการขุดดิน หรือถมดินนั้น ใหมีอํานาจออกคําสั่งเปน หนัง สือสั่งใหผูขุดดิน

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๐ ง

หนา ๑๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายอาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไข
การขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร
เจาพนักงานทองถิ่นตามขอ ๑๗ นี้ ใหหมายความรวมถึง ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย
ขอ ๑๘ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ ที่มีการขุดดินตามขอ ๖ หรือ
การถมดินตามขอ ๑๔ วาไดป ฏิบัติต ามขอบัญญัติห รือประกาศที่ออกตามขอบัญญัตินี้หรือไม ทั้ง นี้
ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน
หรือตัวแทน หรือเจาของที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ ๑๙ ในกรณีพนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดิน ไดกอหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น ใหมีคําสั่ง
ให ผู ขุ ด ดิ น ผู ถ มดิ น หรื อ เจ า ของที่ ดิ น หยุ ด การขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น หรื อ จั ด การป อ งกั น ความเสี ย หาย
ที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไขการขุดหรือถมดินนั้น แลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของ
ที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไข
การขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบทันที ถาเจาพนักงาน
ทองถิ่นเห็นชอบดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือสั่งหยุดการขุดดินถมดิน
ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ไดมีคาํ สั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
และใหถือวาคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตั้งแตตน
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือสั่งภายในกําหนดตามวรรคสองใหคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
เปนที่สิ้นผล
ขอ ๒๐ ในการปฏิบัติหนาที่ต ามขอบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว
พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
ขอ ๒๑ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และการปฏิบัติ
ตามขอบัญญัตินี้ ใหพนักงานทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

เลม ๑๓๒ ตอนที่ ๕๐ ง

หนา ๑๔๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ขอ ๒๒ ผูขุด ดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดิน ผูใด ไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามขอ ๑๗ วรรคสอง หรือ ขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง หรื อวรรคสอง ใหมีสิ ทธิอุ ทธรณคํ าสั่ง ดัง กลา ว
ตอนายอําเภอภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึง่ ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูอุทธรณ
ประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหยื่นคําขอทุเลาพรอมอุทธรณ ในกรณี
เชนนี้ นายอําเภอ หรือคณะกรรมการจะอนุญาตใหทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไมก็ได หรือจะสั่งใหสงเงิน
หรือหลักทรัพยประกันความเสียหายที่อาจะเกิดขึ้นก็ได
ใหนายอําเภอหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี พิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดอุทธรณ
คําวินิจฉัยของนายอําเภอหรือคณะกรรมการใหเปนที่สิ้นสุด
ขอ ๒๓ ผูใดทําการขุดดินตามขอ ๖ หรือทําการถมดินตามขอ ๑๔ วรรคสามโดยไมไดรับ
ใบแจงจากเจาพนักงานทองถิน่ ตามขอ ๖ วรรคสอง หรือขอ ๑๔ วรรคสี่ แลวแตกรณี ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาทและมีความผิดตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
หากการกระทําตามวรรคหนึ่ง เกิด ขึ้ น ในบริเวณหามขุด ดิน หรือถมดิน ตามข อ (๕.๑) ผูนั้ น
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒๔ ผูใดไมปฏิบัติตามขอ ๘ หรือขอ ๑๕ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และ
ปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาท ตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตามและมีความผิดตามมาตรา ๓๖
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒๕ ผูใดไมป ฏิบัติตามขอ ๑๒ และขอ ๑๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒๖ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติ
ตามขอ ๑๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒๗ ผูขุด ดิน ผูใด ไมป ฏิบัติตามขอ ๑๓ ตองระวางโทษปรับ ไมเกิน หนึ่งพัน บาทและ
มีความผิดตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
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ขอ ๒๘ ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือการถมดินตามขอ ๑๗
วรรคสอง หรือขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา ๔๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๒๙ ผูใดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ
จัด การแกไ ขการขุดดิน หรือถมดินตามขอ ๑๗ วรรคสอง หรือขอ ๑๙ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาท
ตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตาม และมีความผิดตามมาตรา ๔๑ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๓๐ ในกรณีที่หางหุน สว น บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น กระทําความผิดตามขอบัญ ญัตินี้
กรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําเปนความผิดนั้น ตองระวางโทษตามที่บัญญัติ
สําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
ขอ ๓๑ ในกรณีที่กระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้ ใหถือวาเจาของอสังหาริมทรัพยที่ใกลชิด
หรือติดตอกับที่ดิน ที่มีการกระทําผิด เกิด ขึ้น และไดรับ ความเสียหายเนื่องจากการกระทําความผิด นั้น
เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๓๒ ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้
อยูกอนวันที่ขอบัญญัตนิ ี้มผี ลบังคับในทองที่ใด ใหปฏิบัติตามขอ ๖ หรือขอ ๑๔ แลวแตกรณี ภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลบังคับใชในเขตองคการบริหารสวนตําบลคําดวง และเมื่อไดดําเนินการแลว
ใหถือวาผูนั้นไดรับใบแจงตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๓๓ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลคําดวง เปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้ และใหมี
การออกขอบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
วินัย เทพศร
นายกองคการบริหารสวนตําบลคําดวง

