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ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละงู
เรื่อง การขุดดินและถมดิน และการวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เ ปน การสมควรออกขอบัญ ญั ติองค การบริห ารส ว นตํา บลละงู วา ดว ยเรื่ องการขุด ดิ น
และถมดินและการวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดินในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลละงู
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญ ญัติ สภาตําบลและองคก ารบริห าร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
องคการบริหารสวนตําบลละงูโดยความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลละงูและนายอําเภอละงู
จึงออกขอบัญญัติไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา “ขอบัญญัติองคการบริห ารสว นตําบลละงู เรื่อง การขุด ดิน
และถมดินและการวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๙”
ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลละงูตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาข อ บั ญ ญั ติ ระเบี ย บ และคํ า สั่ ง อื่ น ใดในส ว นที่ ต ราไว แ ล ว ในข อ บั ญ ญั ติ นี้
หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน
ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลละงูเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๕ ในขอบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พื้นผิวของดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพื้นดินนําดินขึ้นจากพื้นดินหรือทําใหพื้นดินเปนบอดิน
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“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพื้นดินเพื่อใหระดับดินสูงกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“สิ่ ง ก อ สร า ง” หมายความรวมถึ ง ถนนคอนกรี ต ถนนลาดยาง ถนนหิ น คลุ ก
ถนนดินลูกรังที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลละงูดวย ทั้งนี้ ไมวาจะสรางขึ้นดวยงบประมาณของ
องคการบริหารสวนตําบลละงูหรือไมก็ตาม
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แ สดงความของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขต
ของที่ดินที่จะขุดหรือถมดินรวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขางเคียง
“รายการ” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินความลึก
ของบอดินที่จะขุดหรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสรางและวิธีในการขุดดินหรือถมดิน
“แบบแปลน” หมายความวา แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ รูปตัด และ
รายละเอียดในการขุดดินและถมดิน
“รายการประกอบแปลน” หมายความวา ขอความแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดที่ดิน
ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบอดิน
หรือเนินดิน ระยะหางจากบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกัน
การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางและวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณ
ขางเคียง ระดับดินเดิมคุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถมพรอมทั้งวิธีการปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับขุดดิน
หรือถมดินเพื่อไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพ
ความลาดเอี ย งที่ ป ลอดภั ย ในการขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น หรื อ รายการแสดงวิ ธี ก ารคํ า นวณความปลอดภั ย
ของกําแพงดินหรือรายการแสดงวิธีการคํานวณวิธีปองกันการพังทลายของดินดวยวิธีอื่น
“เจาของที่ดิน” หมายความวา ผูที่ขุดดินหรือถมดิน ทั้งนี้ ไมวาจะขุดดินหรือถมดิน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลละงูหรือนอกเขตองคการบริหารสวนตําบลละงูก็ตาม
“ผูรับจางขุดดินหรือถมดิน” หมายความวา ผูที่รับดําเนินการขุดดินหรือถมดินในเขต
องคการบริหารสวนตําบลละงูและในเขตพื้นที่ใกลเคียง ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงลูกจางของบุคคล
ดังกลาวนั้นดวย
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนตําบลละงู
“พนั ก งานเจ า หน า ที่ ” หมายความว า ผู ซึ่ ง เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น แต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ
ตามขอบัญญัตินี้
ขอ ๖ 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
ตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไดตามกฎหมายนั้นแลว
ขอ ๗ เพื่อประโยชนในการปองกัน การพัง ทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสรางตลอดจนการอื่น
ที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนด
(๑) บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน
(๒) วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
(๓) วิธีการใหความคุมครอง และความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก
(๔) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินหรือถมดิน
ขอ ๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง ยกเวน ผอนผัน ระงับ หรือกําหนดเงื่อนไข
ในการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตามที่เห็นสมควรไดในกรณี
(๑) การขุดดิน ถมดินของหนวยงานราชการ หรือราชการสวนทองถิ่นที่ใชในราชการ
เพื่อสาธารณประโยชน
(๒) การขุดดิน ถมดินภายในศาสนสถานเพื่อศาสนาประโยชน
(๓) การขุดดิน ถมดินขององคการระหวางประเทศหรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลง
ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(๔) การขุดดิน ถมดินขององคกรของรัฐที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายที่ใชในกิจการขององคกร
หรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
หมวด ๒
การขุดดิน
ขอ ๙ ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่
ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
จะตองจัดทําแบบแปลน รายการประกอบแปลนและรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
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วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ วุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรโดยยื่นเอกสารแจงขอมูล ดังตอไปนี้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตพื้นที่และที่ดินบริเวณขางเคียง
(๓) รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(๕) ชื่อผูควบคุมงานซึง่ มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๖) ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง
(๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินจะทําการขุดดิน
(๘) เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงและใหผูแจงเริ่มทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมมาแกไขใหถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง
ใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล
ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสามใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
ผูไดรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้
ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดตามขอ ๙ วรรคหาใหเปนรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบลละงู
ขอ ๑๑ ในระหวางที่มีการขุดดินผูขุดดินตามขอ ๙ จะตองเก็บใบรับแจง แผนผังบริเวณ
และรายการไวที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุดและพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได
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ถาใบแจงชํารุด สูญหายหรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูขุดดินตามขอ ๙ ขอรับใบแทนใบรับแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันที่ทราบถึงการชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายดังกลาว
ขอ ๑๒ ผูขุ ด ดิ น ตามขอ ๙ ต องขุด ดิน ให ถูก ตอ งตามกฎกระทรวงที่ ออกตามมาตรา ๖
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ขอ ๑๓ ผูขุด ดิ น ตามขอ ๙ ต องควบคุม ลู กจางหรือตั ว แทนใหป ฏิ บั ติต ามขอ ๑๒ และ
จะตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือที่ไดรับมอบหมาย
ขอ ๑๔ การไดรับใบรับแจงจากพนักงานทองถิ่นตามขอ ๙ ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน
ที่ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล หรือตอสภาพแวดลอม ไมวาจะเปนเจาของที่ดิน
ผูครอบครองที่ดิน ลูกจาง หรือตัวแทนผูขุดดินตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เวนแต
จะมีเหตุที่ไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
ขอ ๑๕ การขุ ด บ อ น้ํ า ใช ที่ มี พื้ น ที่ ป ากบ อ ไม เ กิ น สี่ ต ารางเมตร ผู ขุ ด ดิ น ไม ต อ งแจ ง ต อ
เจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๖ การขุ ด ดิ น ที่ มี ค วามลึ ก จากระดั บ พื้ น ดิ น เกิ น สามเมตรหรื อ มี พื้ น ที่ ป ากบ อ ดิ น เกิ น
หนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเปนระยะ
ไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสรางโดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ขอ ๑๗ ในการขุ ด ดิ น ถ า พบโบราณวั ต ถุ ศิ ล ปวั ต ถุ ซากดึ ก ดํ า บรรพ หรื อ แร ที่ มี คุ ณ ค า
ทางเศรษฐกิจ หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยาใหผูขุดดินตามขอ ๙ ขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖ หยุดการขุด
ในบริ เ วณนั้ น ไว ก อ นแล ว รายงานให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ทราบภายในสามวั น นั บ แต วั น ที่ พ บและให
เจาพนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีทราบโดยดวนแลวแตกรณี ในกรณีเชนนี้
ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หมวด ๓
การถมดิน
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางจาก
เจา ของที่อยู ขางเคีย งและมี พื้น ที่ ดิน ไมเกิ น สองพั น ตารางเมตรหรื อมีพื้ น ที่ ต ามที่เจ าพนั กงานทอ งถิ่ น
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ประกาศกําหนดตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยู
ขางเคียงหรือบุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งตองไมเกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาเจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนดตามวรรคหนึ่งจะตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
การถมดินตามวรรคสอง เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดความสูงของเนินดินตามสภาพพื้นที่
เพื่อไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือไดรับความเดือดรอนแกบุคคลอื่นตามขอ ๗
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสองโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจง
และใหผูแจงเริ่มตนการถมดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง ใหนําบทบัญญัติขอ ๙ วรรคสาม
วรรคสี่ วรรคหา ขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๔ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๙ ผูถมดินตามขอ ๑๘ ตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎหมายที่ออกตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๔
การวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน
ขอ ๒๐ ใหผูรับจางขุดดินหรือถมดินซึ่งใชเสนทางอันเปนสิ่งกอสรางที่อยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลละงูยื่นคําขอเพื่อวางหลักประกันเปนเงินสดหรือหลักทรัพยอื่นใดตามอัตราและแบบสัญญา
ประกันที่กําหนดไวทายขอบัญญัตินี้
หลักประกัน ตามวรรคหนึ่ง นั้น ใหถือเป น เพียงสว นหนึ่ งของการประกัน ความชํารุด บกพรอ ง
ของสิ่งกอสรางที่อยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลละงู ถามูลคาความเสียหายมีจํานวนมากกวาหลักประกันแลว
ผูวางหลักประกันยังคงตองชดใชคาเสียหายใหแกองคการบริหารสวนตําบลละงูในสวนที่ขาดอยูนั้น
ขอ ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินของผูรับจางนั้นอาจจะ
กอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งกอสรางของราชการอันมีมูลคาความเสียหายสูงกวาหลักประกันตามขอ ๒๐
ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อใหมีคําสั่งเปนหนังสือใหผูรับจางหยุดการขุดดิน
หรือถมดินไวเปนการชั่วคราวแลวใหผูรับจางวางหลักประกันเพิ่มเติมกอนที่จะใหดําเนินการตอไปก็ได

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๑๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ในกรณีที่ผูรับจางไมวางหลักประกันเพิ่มเติมตามวรรคหนึ่งใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งเปนหนังสือ
ใหผูรับจางหรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดินไดทันที
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนเรงดวน ถาหากไมดําเนินการอาจจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ
พนักงานเจาหนาที่อาจมีคําสั่งใหผูรับจางขุด ดินหรือถมดินหรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดิน หรือถมดิน
หรือจัดการป องกัน ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไ ขการขุด ดิน หรือถมดิน นั้น ตามที่เห็น วา
จําเปนไดแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบโดยเร็ว ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบดวยกับคําสั่ง
ของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ใ ห เ จา พนั ก งานท อ งถิ่ น มี คํ า สั่ ง เปน หนั ง สื อ ภายใน ๒ วั น ทํ าการนั บ แต วั น ที่
พนักงานเจาหนาที่ไดมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่และใหถือวาคําสั่ง
ของพนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือสั่งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสามใหคําสั่งของพนักงาน
เจาหนาที่เปนอันสิ้นผล
ขอ ๒๒ เจาของที่ดินจะวางหลักประกันความเสียหายตามขอ ๒๐ และขอ ๒๑ แทนผูรับจาง
ขุดดินหรือถมดินก็ได
กรณีที่เจาของที่ดินจะวางหลักประกันความเสียหายแทนผูรับจางขุดดินหรือถมดินนั้นใหนําความ
ในขอ ๒๐ และขอ ๒๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ ใหผูรับจางขุดดินหรือถมดินแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรองภายใน ๕ วันทําการนับแตวันที่ขุดดินหรือถมดินแลวเสร็จ
ใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรองใหแลวเสร็จพรอมรายงานให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบภายใน ๕ วันทําการนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูรับจางขุดดินหรือถมดิน
กรณีที่มีความชํารุดบกพรองใหพนักงานเจาหนาที่คํานวณคาความเสียหายและริบหลักประกัน
สัญญาตามมูลคาความเสียหายและใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการคืนหลักประกันสัญญาตามสวนที่ได
หักมูลคาความเสียหายไวแลวใหแกผูวางหลักประกันภายใน ๕ วันทําการนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติจาก
เจาพนักงานทองถิ่น
ในกรณีที่ไมมีความชํารุดบกพรอง ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดําเนินการคืนหลักประกันสัญญา
ใหแกผูวางหลักประกันภายใน ๕ วันทําการนับแตวันที่ไดรับการอนุมัติจากเจาพนักงานทองถิ่น
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ผูรับ จางขุด ดิน หรือถมดิน หรือเจ าของที่ดิ น ผูว างหลักประกัน จะยื่ น คําขอคื น หลักประกัน มา
พรอมกับหนังสือที่แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบความชํารุด
บกพรองตามวรรคหนึ่งก็ได
คําขอใด ๆ ที่ยื่นตามขอบัญญัตินี้ใหเปนไปตามแบบที่นายกองคการบริหารสวนตําบลละงูกําหนด
ขอ ๒๔ คาธรรมเนียม คาใชจาย เงินที่ไดริบตามสัญญาประกันความชํารุดบกพรองตามขอ ๒๐
ใหเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลละงู
หมวด ๕
พนักงานเจาหนาที่
ขอ ๒๕ ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดิน
หรือถมดินอันไมปฏิบัติตามขอ ๑๒ ขอ ๑๖ หรือขอ ๑๙ มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งให
หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได
เมื่อไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหเจาพนักงานทองที่เขาไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหาย
ไดเกิด ขึ้น หรืออาจเกิ ดขึ้น จากการขุด ดิน หรือถมดินนั้นใหมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือสง ใหผูขุด ดิน
ผูถ มดิน หรือเจาของที่ดิน หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกัน ความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้น
หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร
เจาพนักงานทองถิ่นตามในขอนี้ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย
ขอ ๒๖ พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามขอ ๙ หรือ
การถมดินตามขอ ๑๘ วาไดปฏิบัติตามขอบัญญัติหรือประกาศตามที่ออกตามขอบัญญัติหรือไม ทั้งนี้
ในระหวา งเวลาพระอาทิต ยขึ้ น ถึง พระอาทิต ยต ก หรือระหวางเวลาทําการและใหผูขุด ดิ น ผูถมดิ น
หรือตัวแทนหรือเจาของที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ ๒๗ ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่นใหพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําสั่ง
ใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิด ขึ้น หรือการจัด แกไ ขการขุด ดินหรือการถมดิน นั้น แลว แตกรณีแ ละใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๑๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ขอ ๒๘ ในการปฏิบั ติ ห น า ที่ ต ามขอ บั ญ ญั ติ นี้ พ นั ก งานเจ า หน า ที่ต อ งแสดงบั ต รประจํ า ตั ว
พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของบัต รประจําตัว พนักงานเจาหนาที่ใหเปน ไปตามแบบที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
ขอ ๒๙ ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้เจาพนักงานทองถิ่น และพนักงานเจาหนาที่เปน
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๓๐ ผูใดทําการขุดดินตามขอ ๙ หรือทําการถมดินตามขอ ๑๘ วรรคสาม โดยไมไดรับ
ใบแจงจากพนักงานทองถิ่นตามขอ ๙ วรรคสอง หรือขอ ๑๘ วรรคหา แลวแตกรณี ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
หากการกระทํ าตามวรรคหนึ่ง เกิ ด ขึ้น ในบริเวณหา มขุด หรื อ ถมดิ น ตามขอ ๗ (๑) ผูนั้ น
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๓๑ ผูใดฝาฝนขอ ๑๒ และขอ ๑๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและปรับ
เปนรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตาม
ขอ ๓๒ ผูใดฝาฝนขอ ๑๖ และขอ ๑๘ วรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
ขอ ๓๓ ผูขุดดินผูใดฝาฝนขอ ๑๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน หนึ่ง เดือนหรือปรับไมเกิน
หาพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๓๔ ผูใดไดรับคําสั่ง จากเจาพนักงานทองถิ่น ใหห ยุดการขุด ดิน หรือถมดิน ตามขอ ๒๕
วรรคสอง หรือขอ ๒๗ ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๓๕ ผูใดไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินตามขอ ๒๕ วรรคสอง หรือขอ ๒๗ ไมป ฏิบัติตามคําสั่งนั้น
ตองระวางโทษปรับ ไมเ กิน สามหมื่น บาทและปรั บ เป น รายวั น อีก วัน ละไมเกิ น หา รอยบาทตลอดเวลา
ที่ไมปฏิบัติตาม
ขอ ๓๖ ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ
ตามขอ ๒๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

เลม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๖๐ ง

หนา ๑๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ขอ ๓๗ ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือการถมดินตามขอ ๒๕
วรรคสอง หรือขอ ๒๗ ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ขอ ๓๘ บรรดาความผิ ด ตามข อ บั ญ ญั ติ นี้ น อกจากความผิ ด ตามข อ ๓๐ วรรคสอง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได
เมื่ อ ได ชํ าระค า ปรั บ ตามจํ า นวนที่ เ ปรี ย บเที ย บภายในกํ า หนดสามสิ บ วัน ให ถื อ ว าคดี เ ลิ ก กั น
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๓๙ ในกรณีที่หางหุน สว น บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น กระทําความผิดตามขอบัญ ญัตินี้
กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้นตองระวางโทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น
หรือยินยอมดวย
ขอ ๔๐ ในกรณีที่ มีก ารกระทํา ความผิด ตามขอ บัญ ญัติ นี้ ใ ห ถือ วา เจ าของอสัง หาริม ทรั พ ย
ที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและไดรับความเสียหายเนื่องจากการกระทํา
ความผิดนั้นเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ขอ ๔๑ ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้
อยูกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหปฏิบัติตามขอ ๙ ขอ ๑๘ และแตกรณีภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับและเมื่อไดดําเนินการแลวใหถือวาผูนั้นไดรับใบแจงตามขอบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
จํารัส ฮองสาย
นายกองคการบริหารสวนตําบลละงู

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลละงู
เรื่อง การขุดดินและถมดิน และการวางหลักประกันความเสียหายที่เกิดจากการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๕๙
------------------------------------------------ขอ ๑ คาธรรมเนียม
(๑) คาธรรมเนียมใบแจงการขุดดิน ถมดินหรือขนดิน

ฉบับละ ๕๐๐ บาท

(๒) คาธรรมเนียมในการทําสัญญาประกันความเสียหาย

ฉบับละ ๕๐ บาท

(๓) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร
หนาละ ๑ บาท
ขอ ๒ หลักประกันตามสัญญาประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งกอสราง เชน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนดินลูกรัง ฯลฯ
(๑) สําหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบอไมเกิน
หนึ่งหมื่นตารางเมตร (ไมเกิน ๖ ไร ๑ งาน) ใชหลักประกันจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๒) สําหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร แตไมเกินสี่เมตร หรือมีพื้นที่
ปากบอเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร แตไมเกินสองหมื่นตารางเมตร (เกิน ๖ ไร ๑ งาน แตไมเกิน ๑๒ ไร ๒ งาน)
ใชหลักประกันจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท
(๓) สําหรับการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสี่เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอเกินสองหมื่น
ตารางเมตร (เกิน ๑๒ ไร ๒ งาน) ใหเจาพนักงานทองถิ่นใชดุลยพินจิ กําหนดหลักประกันตามความเหมาะสม
(๔) สําหรับการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร (ไมเกิน ๑ ไร ๑ งาน)
ใชหลักประกันจํานวน ๕,๐๐๐ บาท
(๕) สําหรับการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร แตไมเกินสามพันตารางเมตร
(เกิน ๑ ไร ๑ งาน แตไมเกิน ๑ ไร ๓ งาน ๕๐ ตารางวา) ใชหลักประกันจํานวน ๑๐,๐๐๐ บาท
(๖) สําหรับการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินเกินสามพันตารางเมตร (เกิน ๑ ไร ๓ งาน ๕๐ ตารางวา)
ใหเจาพนักงานทองถิ่นใชดุลยพินิจกําหนดหลักประกันตามความเหมาะสม
เมื่อเสร็จสิ้นระยะเวลาการดําเนินการ แจงใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตรวจสอบความชํารุดบกพรอง
กรณีที่มีความชํารุดบกพรองใหพนักงานเจาหนาที่คํานวณคาความเสียหายและริบหลักประกันสัญญา
ตามมูลคาความเสียหาย หากไมมคี วามชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันสัญญา
ขอ ๓ คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานทีข่ ุดดิน ถมดิน

ใหจายเทาที่จําเปนและจายจริง

ขอ ๔ คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานทีข่ ดุ ดิน
ถมดินและเสนทางขนดิน

ใหจายเทาที่จําเปนตามระเบียบ
ของทางราชการแกผไู ปทํางาน
เทาอัตราของทางราชการ

