
 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติ 

เร่ือง การขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. …. 

   
   

 
หลักการ 

ให้มขี้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า เรื่อง การขุดดินและถมดิน 
 

เหตุผล 
โดยท่ีปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อน าดินไปถมพื้นท่ี ท่ีท าการก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศัย หรือเพื่อกิจการอื่น

อย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงอาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชน สมควรให้มีข้อบัญญัติเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน
เพื่อให้การขุดดินหรือถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค าเป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค าจึงเห็นเป็นการสมควรท่ีจะตราข้อ บัญญั ติการขุดดินและถมดิน  
ซึ่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้กระท าได้โดยการตราเป็น
ข้อบัญญัติ จึงจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             



                                                              ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

เร่ือง การขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. …. 

   

 
โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  

                            เรื่องการขุดดินและถมดิน  

                     อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ.2546 ประกอบกับมาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 17 มาตรา 18 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหว้านค า และนายราษีไศล จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า เรื่อง การขุดดิน
และถมดิน  พ.ศ. ....”  

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า เมื่อพ้นก าหนด
เจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า  

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ ค าส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้                     
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน  

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้  
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ท่ีเจือปนกับดิน  
“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของท่ีดินท่ีเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ  
“ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พื้นดินเพื่อน าดินขึ้นจากพื้นดิน หรือท าให้พื้นดินเป็นบ่อดิน  
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ท่ีเกิดจากการขุดดิน  
“ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม  
“เนินดิน” หมายความว่า ดินท่ีสูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน  
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีต้ัง และขอบเขตของท่ีดินท่ีจะ

ขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างท่ีอยู่ข้างเคียง  
“รายการ” หมายความว่า ข้อความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดิน

ท่ีจะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรือเนินดินถึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง               
และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม               

ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม 
กฎหมายอื่นท่ีได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว หรือเป็นการขุดดินหรือถมดิน 
ของกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเพื่อสาธารณประโยชน์ 

ข้อ 6 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค ามีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
และให้มีอ านาจ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือค าส่ังเพื่อให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
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หมวด ๑ 
การขุดดิน 

   
 

ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า โดยมีความลึก
จากระดับพื้นดิน เกินสองเมตรหรือมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกินห้าพันตารางเมตร ใหแ้จ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้  

(๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน  
(๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง  
(๓) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน              

และถมดิน พ.ศ. 2543 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน  
(๕) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
(๖) ช่ือผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
(๗) ท่ีต้ังส านักงานของผู้แจ้ง  
(๘) ภาระผูกพันต่างๆ ท่ีบุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีจะท าการขุดดิน  
ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ              

รับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ี 
ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ต้ังแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง  

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข               
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันส้ินผล  

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง  

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนดไว้ในอัตราค่าธรรมเนียม               
และค่าใช้จ่ายท้ายเทศบัญญัตินี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก็บได้ให้เป็นรายได้ของเทศบาล 

ข้อ 8 ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ ๗ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผัง บริเวณและรายการ
ไว้ที่สถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจดูได้ 

ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดินตามข้อ ๗ ขอรับใบแทน
ใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการช ารุดสูญหาย หรือถูกท าลายดังกล่าว 

ข้อ 9 ผู้ขุดดินตามข้อ 7 จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะท าการขุดดิน  
และต้องติดต้ังป้ายขนาดกว้างไมน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมน้อยกว่าสองร้อยส่ีสิบเซนติเมตร     
ในบริเวณท่ีท าการขุดดิน และสามารถเห็นไดง่ายตลอดระยะเวลาท าการขุดดิน โดยแสดงขอ้ความดังต่อไปนี้ 

(๑) เนื้อที่โครงการท่ีจะท าการขุดดิน 
(๒) ขนาดพื้นท่ีปากบ่อดิน เนินดิน ความลึกหรือความสูงของการขุดดิน 
(๓) วัตถุประสงค์ของการขุดดิน 
(๔) เลขท่ีใบรับแจ้งและวันท่ีส้ินสุดการขดุดิน 
(๕) ช่ือผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ 

รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
                     (๖) ช่ือและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการขุดดิน 

(๗) ช่ือและท่ีอยูข่องเจ้าของท่ีดิน 
(๘) ช่ือและท่ีอยูข่องผู้ด าเนินการขุดดิน 
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(๙) ข้อความอื่นตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า
ประกาศก าหนด 

ข้อ 10 การขุดดินจะกระท าไดเฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก                
ถ้าจะกระท าในระหว่างเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ 11 ให้ผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา                    
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามข้อ 7 

ข้อ 12 การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกิน                    
หนึ่งหมื่นตารางเมตร ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของผู้ไดรับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร 

ข้อ 13 การขุดดินท่ีมีความลึกเกินยี่ สิบเมตร  ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดิน                     
หรือส่ิงปลูกสร้าง โดยมีการติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคล่ือนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของผู้ ไดรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม                  
สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแกการขุดบ่อน้ าใช้ท่ีมีพื้นท่ีปากบ่อดินไมเกินส่ีตารางเมตร  

ข้อ 14 การขุดดินเพื่อใช้ประโยชน ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสี                   
ให้เป็นไปตามตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

 ข้อ 15 การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นท่ีปากบอดินเกิน              
หนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่นหรือท่ีสาธารณะเป็นระยะ                  
ไมน้อยกว่าสองเทาของความลึกของบ่อดินท่ีจะขุด เว้นแต่จะไดมีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือ  
ส่ิงปลูกสร้าง โดยการรับรองของผู้ไดรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

ข้อ 16 ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ 7 ต้องระบายน้ าบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดิน  
ไมให้น้ าท่วมขังและต้องไมใช้พื้นท่ีบริเวณขอบบ่อดินเป็นท่ีกองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะท่ีอาจท าให้เกิดการ
พังทลายของดินหรืออาจเป็นอันตรายกับส่ิงปลูกสร้างในบริเวณนั้น  

ข้อ 17 ในระหว่างการขุดดินและภายหลังการขุดดินแล้วเสร็จ ผู้ขุดดินตามข้อ 7 เจ้าของท่ีดิน
หรือผู้ครอบครองท่ีดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและด าเนินการให้มีความมั่นคง  
ปลอดภัยอยู่เสมอ  

ข้อ 18 การขุดดินในบริเวณท่ีติดกับท่ีสาธารณะหรือในท่ีสาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มี                  
ส่ิงกันตก หรือราวกั้นท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมท้ังติดต้ังไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ                         
หรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจ านวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น                      
ตลอดระยะเวลาท าการขุดดิน 

ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพื้นท่ีท่ีไมมีไฟฟ้าให้แสงสว่าง ต้องทาสีส่ิงกันตกหรือราวกั้น 
ด้วยสีสะท้อนแสงท่ีมองเห็นไดอย่างชัดเจน  
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ข้อ ๑9 ผู้ขุดดินตามข้อ ๗ ต้องติดต้ังป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 
ห้าสิบเซนติเมตรและยาวไมน้อยกว่าหนึ่งเมตร ท าด้วยวัสดุถาวร โดยติดต้ังไวทุกระยะไมเกินส่ีสิบเมตร              
รอบบ่อดินในต าแหน่งท่ีเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาท าการขุดดิน 

ข้อ 20 ผู้ขุดดินตามข้อ 7 ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตาม ข้อ 9 ข้อ 10                
ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และข้อ 19 และต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท า
ในทางการท่ีจ้าง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 21 การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 7 ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินท่ี
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของท่ีดิน                   
ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุท่ีไม่ต้องรับ
ผิดตามกฎหมาย 

ข้อ 22 การขุดบ่อน้ าใช้ท่ีมีพื้นท่ีปากบ่อดินไม เกิน ส่ีตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้ง                       
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 23 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขต
ท่ีดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลาย   
ของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า 

ข้อ 24 ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามข้อ 7 ข้อ 22 และข้อ 23 หยุดการขุดดิน                   
ในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวัน นับแต่วันท่ีพบและให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ขุดดิน
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 
หมวด 2 
การถมดิน 

   

 
ข้อ ๒5 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของ

ท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพื้นท่ีของเนินดินไม่เกิน ส่ีร้อยตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ า เพียงพอท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อน แก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 

ข้อ 26 การถมดินท่ีมีพื้นท่ีเกินส่ีร้อยตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ า             
ตามข้อ 25 ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด โดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้  

(๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการถมดิน  
(๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง  
(๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ า 
(๔) ระยะเวลาท าการถมดิน  
(๕) ช่ือผู้ควบคุมงาน  
(๖) ช่ือและท่ีอยูข่องผู้แจ้งการถมดิน  
(๗) ภาระผูกพันต่างๆ ท่ีบุคคลอื่นมีส่วนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีจะท าการถมดิน 
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ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคแรกโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการถมดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ต้ังแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง  

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน 
นับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข               
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันส้ินผล  

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง  

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนดไว้ในอัตราค่าธรรมเนียม               
และค่าใช้จ่ายท้ายข้อบัญญัตินี้ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก็บได้ให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล
หว้านค า 

ข้อ 27 ผู้ถมดินตามข้อ 26 จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะท าการถมดิน  
และต้องติดต้ังป้ายขนาดกว้างไมน้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมน้อยกว่าสองร้อยส่ีสิบเซนติเมตร     
ในบริเวณท่ีท าการถมดิน และสามารถเห็นไดงา่ยตลอดระยะเวลาท าการถมดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้ 

(๑) เนื้อที่โครงการท่ีจะท าการถมดิน 
(๒) ขนาดพื้นท่ีปากบ่อดิน เนินดิน ความลึกหรือความสูงของการถมดิน 
(๓) วัตถุประสงค์ของการถมดิน 
(๔) เลขท่ีใบรับแจ้งและวันท่ีส้ินสุดการถมดิน  
(๕) ช่ือผู้ควบคุมงาน ผู้ออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ 

รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
(๖) ช่ือและท่ีอยูข่องผู้แจ้งการถมดิน 
(๗) ช่ือและท่ีอยู่ของเจ้าของท่ีดิน 
(๘) ช่ือและท่ีอยู่ของผู้ด าเนินการถมดิน 
(๙) ข้อความอื่นตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า

ประกาศก าหนด 

ข้อ 28 การถมดินจะกระท าไดเฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก                
ถ้าจะกระท าในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

ข้อ 29 การถมดินท่ีมีพื้นท่ีของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมี
ความสูงของเนินดินต้ังแต่สองเมตรนับจากระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของผู้ได รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธาไมต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

การถมดินท่ีมีพื้นท่ีของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูง
ของเนินดินเกินห้าเมตรนับจากระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน และรายการค านวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

ข้อ 30 การถมดินท่ีมีพื้นท่ีของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมี
ความสูงของเนินดินต้ังแต่สองเมตรนับจากระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง ต้องมีผู้ควบคุมงานซึ่งเป็น               
ผู้ไดรับใบอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  
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ข้อ 31 การถมดินส่วนฐานฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่นหรือท่ี

สาธารณะ เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน เว้นแต่จะไดมีการจัดการป้องกันการพังทลาย
ของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง โดยการรับรองจากผู้ไดรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  

ข้อ 32 การถมดินในบริเวณท่ีติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องติดต้ังป้ายสีสะท้อนแสงเตือน 
อันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่าห้าสิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ท าด้วยวัสดุถาวรไวบนเนินดิน              
ท่ีถมด้านท่ีติดกับทางสาธารณะ ในต าแหน่งท่ีเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาท าการถมดิน  

ข้อ 33 ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้ถมดิน เจ้าของท่ีดิน                  
หรือผู้ครอบครองท่ีดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหม้ีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

ข้อ 34 ผู้ถมดินตามข้อ 26 ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตาม ข้อ 27 ข้อ 28                
ข้อ 31 ข้อ 32 และข้อ 33 และต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการท่ีจ้าง 
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ข้อ 35 การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 27 ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการถมดิน
ท่ีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ถมดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของท่ีดิน                   
ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุท่ีไม่ต้อง 
รับผิดตามกฎหมาย  

 
หมวด 3 

พนักงานเจ้าหน้าที ่
   

 
ข้อ 36 ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการ          

ขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่ังให้หยุดการขุดดิน                
หรือถมดินนั้นได้  

เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่ังให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไป
ตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า                   
ความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือส่ังให้                 
ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร  

ข้อ 37 พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดินหรือการถมดิน                 
ว่าได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้หรือไม่ ท้ังนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่าง 
เวลาท าการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของท่ีดินอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ข้อ 38 ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีค า ส่ังให้               
ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณีและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังเป็น
หนังสือตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้  
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ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีค าส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของ

ท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน
หรือถมดินนั้นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นชอบด้วยกับค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีได้มีค าส่ังส่ังให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และให้ถือว่าค าส่ังของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเป็นค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาต้ังแต่ต้น  

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือส่ังภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค าส่ังของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเป็นอันส้ินผล 

ข้อ 39 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามข้อบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ า ตัว
พนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

 
หมวด 4 

การอุทธรณ์ 
   

 
ข้อ 40 ผู้ขุดดิน หรือผู้ถมดิน หรือเจาของท่ีดินผู้ใดไมพอใจค าส่ังของเจาพนักงานท้องถิ่น                

ใหม้ีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบค าส่ัง  
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเป็นการทุเลาการบังคับตามค าส่ังของเจาพนักงานท้องถิ่น               

ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าส่ังของเจาพนักงานท้องถิ่นใหย้ื่นค าขอทุเลาพรอมอุทธรณ์ 
 

หมวด 5 
บทก าหนดโทษ 

   

 
ข้อ 41 ผู้ใดท าการขุดดินหรือท าการถมดินฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ จะต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติ

ไวในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี  .........  เดือน  .....................  พ.ศ. ๒๕65   
 
 
 
   (ลงช่ือ) 
    (นายเลือดไทย ค าโสภา) 
        นายกองค์การบริหารสว่นต าบลหว้านค า 

 
       เห็นชอบ 
 
 
 
           (..........................................) 
             นายอ าเภอราษีไศล 
 



 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
   

 
ค่าธรรมเนียม  
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 5๐๐ บาท  
(๒) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร    หน้าละ 1 บาท  
 
ค่าใช้จ่าย 
(1) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ี  ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง 
     ขุดดินหรือถมดิน 
(2) ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปตรวจสอบ  ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็นตามระเบียบ 
     สถานท่ีขุดดินหรือถมดิน   ของทางราชการแก่ผู้ไปท างาน 
    เท่าอัตราของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

เรื่อง การขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. …. 

   
 


