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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว
เรื่อง การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว วาดวยการขุดดิน
และถมดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้วใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันยิ่งขึ้น
อาศัยอํา นาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องคการบริหารสวนตําบลงิ้วโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหาร
สวนตําบลงิ้วและนายอําเภอปกธงชัย จึงตราขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว เรื่อง การขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลงิ้ ว นั บ แต วั น ที่ ไ ด ป ระกาศ
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลงิ้วแลวสิบหาวัน
ขอ ๓ ข อ บั ญ ญั ติ นี้ มิ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น ซึ่ ง กระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจ
ตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายนั้นแลว
ขอ ๔ ใหยกเลิกขอบัญญัตอิ งคการบริหารสวนตําบลงิ้ว เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๐
บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๕ ให น ายกองค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลงิ้ ว เป น ผู รั ก ษาการให เ ป น ไปตามข อ บั ญ ญั ติ นี้
และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๖ ในขอบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด ทราย อิฐ เลน ลูกรัง วัตถุสิ่งปรักหักพังหรือสิ่งอื่นใด
ที่ถูกใชเสมือนดิน และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับดิน
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“พื้นดิน” หมายความวา พื้นผิวของที่ดินเปนอยูตามสภาพธรรมชาติ
“ระดับดินเดิม” หมายความวา ระดับพื้นผิวดินที่เปนอยูโดยปกติ
“ภาพถาย” หมายความวา รูปถายจากสถานที่ดําเนินการขุดดินหรือถมดิน
“ขุด ดิน ” หมายความวา การกระทําแกพื้น ดิน เพื่อนําดิน ขึ้น จากพื้น ดิน หรือทําใหพื้น ดิ น
เปนบอดิน
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพื้นดินเพื่อใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“การขุดดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ไมวาจะโดยการขุด เจาะ หรือตักดวยแรงคน
เครื่องจักรกล หรืออุปกรณใด ๆ ตอพื้นดิน และเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นดินทําใหเกิดความลึก
เปนแอง บอ สระ หรือชองวาง หรือชองวางใตพื้นดิน เวนแตการขุดลอกบูรณะซอมแซม คู คลอง
ลําราง หรือทางน้ําอันเปนประโยชน ซึ่งตองไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว
“การถมดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ อันเปนการเปลี่ยนแปลงระดับดินเดิมใหสูงขึ้น
กวาที่เปนอยู ไมวาเปนการถม เท ทิ้งดินลงไปในพื้นดิน หรือวิธีการอื่นใด
“การขนยายดิน ” หมายความวา การเคลื่อนยายดิน หรือสิ่งที่ห มายถึงดิน ตามขอบัญ ญัตินี้
จากที่แหงหนึ่งไปยังที่อีกแหงหนึ่งซึ่งเกิดการเคลื่อนยายภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว
“แผนผัง บริเวณ” หมายความวา แผนที่แ สดงสภาพของดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน
ที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขางเคียง
“รายการ” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบอดิน
ที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดิน ระยะหางจาก
ขอบบอดิน หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือ
สิ่งปลูกสรางและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน
“แบบแปลน” หมายความวา แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน
“รายละเอียดแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิด ของดิน
ความลึก และขนาดของบอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของ
บอดิน หรือเนิน ดิน ระยะหา งจากขอบบ อดิน หรือเนิ น ดิน ถึ ง เขตที่ดิน หรือสิ่ง ปลกสรางของบุค คลอื่ น
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วิธีการปองกัน การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจน
สภาพพื้นที่และบริเวณขางเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พรอมทั้งวิธีปฏิบัติ
หรือวิธีการสําหรับขุดดิน หรือถมดินเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพ ความลาดเอียง
ที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว
“พนักงานเจาหนาที่” หมายถึง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง
ใหปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๒
การขุดดิน
ขอ ๗ การขุดดินและถมดินใหกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
ถาจะกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๘ ผู ใ ดประสงค จ ะทํ า การขุ ด ดิ น โดยมี ค วามลึ ก จากระดั บ พื้ น ดิ น เกิ น สามเมตรหรื อ มี
พื้นปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดโดยยื่นเอกสารพรอมแจงขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
(๓) วิธีการขุดดินและการขนยายดิน
(๔) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(๕) ชื่อ ผูค วบคุม งาน ผูอ อกแบบแปลน แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ
รายการคํานวณ รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซึ่งผูควบคุมงานและผูออกแบบแปลน
ตองมีคุณสมบัติเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ํากวา
ระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
(๖) เนื้อที่โครงการที่จะทําการขุดดิน ขนาดพื้นที่ปากบอดิน ความลึกของการขุดดิน และ
ระยะหางจากขอบบอดิน วัตถุประสงคของการขุดดิน
(๗) ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดิน เจาของที่ดินและผูดําเนินการขุดดิน
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(๘) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการขุดดินและถมดินกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
และใหผูแจงเริ่มทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง
ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกผูนั้นทราบภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่มีการตรวจพบถึงความไมถูกตองนั้น ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถึงความที่ไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล
ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
ความในวรรคหนึง่ มิใหใชบังคับแกการขุดบอน้าํ ใชที่มีพื้นที่ปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร และการขุดดิน
เพื่อการเกษตรกรรม
ขอ ๙ ผูไดใบรับแจงจะตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจาย ตามที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๐ ในระหวางการขุด ดิน ผูขุด ดิน ตองเก็บ ใบรั บ แจง แผนผัง บริเ วณ และรายการไว
ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได ถาใบรับแจงชํารุด สูญหายหรือ
ถูกทํ าลายในสาระสําคั ญให ผูขุ ด ดิน ขอรับ ใบแทนใบรับ แจ งตอ เจ าพนั กงานท องถิ่ น ภายในสามสิ บวั น
นับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดเสียหายหรือถูกทําลายดังกลาว
ขอ ๑๑ การไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่น ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดินที่ไดกอใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่นหรือตอสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของที่ดิน
ผูครอบครองที่ดิน ผูรับจางซึ่งดําเนินการขุดดินในทางการที่จาง ลูกจางหรือตัวแทน ตองรับผิดชดใช
คาสินไหมทดแทน เพื่อการนั้น เวนแตจะมีเหตุที่ไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ผู ขุ ด ดิ น ดั ง กล า วไว ใ นวรรคหนึ่ ง ต อ งควบคุ ม ลู ก จ า งหรื อ ตั ว แทนให ป ฏิ บั ติ ต ามข อ บั ญ ญั ติ นี้
โดยเครง ครัด และตองรับ ผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือ
ตามที่ไดรับมอบหมาย
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ขอ ๑๒ ผูขุดดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุดดินและตองตั้งปาย
ขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมนอยกวา สองรอยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่
ทําการขุดดินและสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน โดยแสดงขอความ ดังตอไปนี้
(๑) เนื้อที่โครงการที่จะทําการขุดดิน
(๒) ขนาดพื้นที่ปากบอดิน เนินดิน ความลึกของการขุดดิน
(๓) วัตถุประสงคของการขุดดิน
(๔) เลขที่ใบรับแจงและวันที่สิ้นสุดการขุดดิน
(๕) ชื่อผูควบคุม งาน ผูออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ
รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
(๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดิน เจาของที่ดินและที่อยูของผูดําเนินการขุดดิน
ขอ ๑๓ การขุดดินโดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขต
ที่ดินของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดดิน ตองจัดการปองกันการพังทลาย
ของดินตามวิสัยที่ควรกระทํา หรือตามคําสั่งที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๔ หามทําการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร ในบริเวณศาสนสถาน
โรงเรียน และบริเวณพื้นที่สาธารณะ เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว
ขอ ๑๕ การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร ตองจัดใหมีการปองกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่ง ปลูกสรางโดยมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับ วัด การเคลื่อนตัวของดิน และมีผูไดรับ ใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกรเปนผูลงนามในแบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณดวย
ขอ ๑๖ ในกรณีที่เปนการขุดดินเพื่อใชประโยชนในการฝงกลบขยะ วัสดุกระจายแพรพิษ
หรือกระจายรังสี ใหผูประสงคจะทําการขุดดินนําหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้นมายื่น
ประกอบการแจงพรอมดวยแสดงวิธีการปองกันการปนเปอนตอชั้นน้ําใตดิน
ขอ ๑๗ การชุ ด ดิ น ที่ มี ค วามลึ ก จากระดั บ พื้ น ดิ น เกิ น สามเมตร หรื อ มี พื้ น ที่ ป ากบ อ ดิ น
เกินหนึ่งตารางเมตร ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะ
ไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสราง โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
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ขอ ๑๘ การขุดดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรมที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร
หรือพื้นที่ป ากบอดิน เกินหนึ่ง หมื่นตารางเมตร จากปากบอดินจะตองหางจากแนวที่ดินของบุคคลอื่น
หรือที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาความลึกของบอดินที่จะขุด
ขอ ๑๙ ในระหวางการขุดดิน ผูขุดดินตองระบายน้ําบนพื้นดินบริเวณขอบบอดินไมใหนา้ํ ทวมขัง
และตองไมใชพื้นที่บริเวณขอบบอดินเปนที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหเกิดการพังทลาย
ของดินหรืออาจเปนอันตรายกับสิ่งปลูกสรางในบริเวณนั้น
ขอ ๒๐ ในระหวางการขุดดินและภายหลังการขุดดินแลวเสร็จ ผูขุดดิน เจาของที่ดิน หรือ
ผูครอบครองที่ดิน แลวแตกรณี ตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและดํา เนินการใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยอยูเสมอ
ขอ ๒๑ การขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผูขุดดินตองจัดใหมี
สิ่งกันตกหรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้ง ติดตั้งไฟฟาใหมีแ สงสวางเพียงพอ
หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตลอดระยะเวลา
ทําการขุดดินดวย
ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาใหแสงสวาง ตองทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้น
ดวยสีสะทอนแสงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน
ขอ ๒๒ เจาของที่ดินตองติดตั้งปายเตือนอันตรายขนาดกวางตองไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตร
และยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร ทําดวยวัสดุถาวร โดยติด ตั้ง ไวทุกระยะไมเกินสี่สิบ เมตร รอบบอดิน
ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน
ขอ ๒๓ ในการขุ ด ดิ น ถ าพบโบราณวั ต ถุ ศิ ลปวั ต ถุ ซากดึ กดํ าบรรพ หรื อ แร ที่ มี คุ ณค า
ทางเศรษฐกิจหรื อทางการศึกษาในดานธรณีวิทยาใหผูขุด ดิน หยุด การขุด ดิน ในบริเ วณนั้น ไวกอนแล ว
รีบรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในทันทีนับแตวันที่ขุดพบ
หมวด ๓
การถมดิน
ขอ ๒๔ ผูประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ
ที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร ตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่
จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น
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การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง
แลวตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยยื่นเอกสาร
พรอมแจงขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการถมดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
(๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา
(๔) ระยะเวลาทําการถมดิน
(๕) ชื่อผูควบคุมงาน
(๖) เนื้อที่โครงการที่จะทําการถมดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดินระยะหางจาก
เนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วัตถุประสงคของการถมดิน
(๗) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน เจาของที่ดินและผูดําเนินการถมดิน
(๘) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการถมดิน
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการขุดดินและถมดินกําหนดเพิ่มเติมในภายหลัง
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสองโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่น กําหนด เพื่อเปน หลักฐานการแจงใหแ กผูนั้น ภายในเจ็ด วัน นับ แตวัน
ที่ไดรับแจงและใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับแจง
ถาการแจง เปน ไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่น แจงใหแ กผูนั้น ทราบภายในเจ็ด วัน
นับแตวันที่มีการตรวจพบถึงความไมถกู ตองนั้น ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถึงความที่ไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคสองเปนอันสิ้นผล
ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตองใหนําความขอ ๙ ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับแกการถมดินดวย
โดยอนุโลม
ขอ ๒๕ การถมดิ น ที่ มี พื้ น ที่ ข องเนิ น ดิ น ติ ด ต อ เป น ผื น เดี ย วกั น เกิ น สองพั น ตารางเมตร
และมีความสูงของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ตองมีแบบแปลน
รายการประกอบ แบบแปลน และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
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การถมดิน ที่มีพื้ น ที่ข องเนิน ดิ น ติด ตอเปน ผื น เดี ยวกั น เกิ น สองพัน ตารางเมตรและมีความสู ง
ของเนินดินเกินหาเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงตองมีแบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลนและรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ขอ ๒๖ การถมดิ น ที่ มี พื้ น ที่ ข องเนิ น ดิ น ติ ด ต อ เป น ผื น เดี ย วกั น เกิ น สองพั น ตารางเมตร
และมีความสูงของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงตองมีผูควบคุมงาน
ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหามายวาดวย
วิศวกร
ขอ ๒๗ การถมดิน สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือ
ที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสราง โดยการรับ รองจากผูไดรับ ใบอนุ ญ าตใหป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ขอ ๒๘ การถมดิน ในบริเวณที่ติด กั บ ทางสาธารณะ ผูถ มดิน ตองติด ตั้ง ปายสีสะทอนแสง
เตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่ง เมตรทําดวยวัสดุถาวร
ไวบนเนินดินที่ถม ดานที่ติดกับทางสาธารณะ ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน
ขอ ๒๙ ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ ผูถมดิน เจาของที่ดิน หรือ
ผูครอบครองที่ดิน แลวแตกรณี ตองตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ
หมวด ๔
การบรรทุก การเคลื่อนยาย การขนสง และการอนุญาต
ขอ ๓๐ การบรรทุก การเคลื่อนยาย การขนสง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ไดจาก
การขุดดิน ซึ่งเกิดจาการขุดดินภายในทองที่องคการบริหารสวนตําบลงิ้ว โดยนําสิ่งที่ขุดไดไปยังพื้นที่ใด ๆ
ภายในองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว หรือนําออกไปจากองคการบริหารสวนตําบลงิ้วจะกระทําไดตอเมื่อได
ทําการขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ยกเวนการขุดดินที่กระทําโดยนําดินที่ขุดหรือ
สิ่งที่ไดจากการขุดกองรวมไวในพื้นที่ที่ทําการขุดนั้น
ขอ ๓๑ เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตองพิจารณาการอนุญาตการบรรทุก
การเคลื่อนยาย การขนสงดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ไดจากการขุดดินใหแลวเสร็จโดยเร็ว
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หรือใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ แลวแจงการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูรอง
ทราบพรอมทั้งเหตุผล
ขอ ๓๒ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรทุก การเคลื่อนยาย
การขนสงดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ไดจากการขุดดิน ดังตอไปนี้
(๑) จํานวน ปริมาณ หรือน้ําหนักขั้นสูงสุดที่ยานพาหนะคันหนึ่งจะบรรทุกได
(๒) ขอกําหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งที่บรรทุก เพื่อมิใหตกหลนหรือฟุงกระจาย
(๓) การทําความสะอาดลอของยานพาหนะกอนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ
(๔) คาธรรมเนียมการใชทางสาธารณะเพื่อการบรรทุกดิน และการประกัน ความเสียหาย
อันอาจเกิดขึ้นกับทางสาธารณะ
(๕) หลักเกณฑหรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวกับการบรรทุก เคลื่อนยาย หรือขนสงดิน
หมวด ๕
เบ็ดเตล็ด
ขอ ๓๓ การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ การอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๓๔ คาธรรมเนียม คาใชจาย และคาปรับที่เกิดขึ้นตามขอบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของ
องคการบริหารสวนตําบลงิ้ว
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๕ ผูใดทําการขุดดินตามขอ ๘ หรือทําการถมดินตามขอ ๒๔ โดยไมไดรับใบรับแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๓๖ ผูใดทําการบรรทุก การเคลื่อนยาย การขนสง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใด
ที่ไดจากการขุดดินโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาทถวน
ขอ ๓๗ ผูใดทําการขุดดิน การถมดิน หรือการบรรทุก การเคลื่อนยาย การขนสง ดิน หิน
กรวด ทราย หรื อสิ่ ง อื่ น ใดที่ไ ดจ ากการขุด ดิน โดยไมป ฏิ บัติ ต ามคํ าแนะนํ าของเจ าพนั กงานทอ งถิ่ น
ตามความในขอ บัญ ญัติ นี้ เมื่อ เจ าพนัก งานท องถิ่น ได ออกคํ าสั่ งใหป ฏิบั ติต ามคํา แนะนํ าเปน หนั ง สื อ
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โดยกําหนดระยะเวลาใหปฏิบัติไมดําเนินการปฏิบัติตามคําแนะนําภายในระยะเวลาที่กําหนดตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหนึ่งพันบาท และปรับอีกวันละหารอยบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝนไมปฏิบัติตามคําแนะนํา
ขอ ๓๘ ผูใดทําการขุดดินตามขอ ๘ ไมจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุดดิน
และติดตั้งปายตามที่กําหนดไวในขอ ๑๒ พรอมติดตั้งปายเตือนอันตรายตามที่กําหนดไวในขอ ๒๒
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ขอ ๓๙ ผู ใ ดทํ า การถมดิ น ตามข อ ๒๔ ไม ติ ด ตั้ ง ป า ยสี ส ะท อ นแสงเตื อ นอั น ตรายตามที่
กําหนดไวในขอ ๒๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เอนก ทันฉิมพลี
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิว้

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลงิ้ว
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๘
--------------------------------คาธรรมเนียม
ลําดับที่
รายการ
๑
ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน
๒
คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร

อัตราคาธรรมเนียม
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
หนาละ ๕ บาท

คาใชจาย
ลําดับที่
รายการ
อัตราคาธรรมเนียม
๑
คา พาหนะเดิ น ทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ใหจายเทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
หรือถมดิน
๒
คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ ใหจายเทาที่จําเปนตามระเบียบของทางราชการ
ขุดดินหรือถมดิน
แกผไู ปปฏิบัติงานเทาอัตราของทางราชการ

