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ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน 

เรื่อง การขุดดินและถมดิน  

พ.ศ..... 

 

 โดยท่ีเป�นการสมควรตราข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน ว�าด�วยการขุดดินและ  
ถมดินในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗๑ แห�งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล
พ.ศ.๒๕๓๗ ซ่ึงแก�ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล (ฉบับท่ี๕) พ.ศ.
๒๕๔๖ ประกอบกับมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๖ แห�งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ องค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน โดยได�รับความเห็นชอบจากสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบลบ�านพรานและนายอําเภอแสวงหา จึงตราข�อบัญญัติไว� ดังต�อไปนี้ 
 ข�อ๑ ข�อบัญญัตินี้เรียกว�า “ข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน เรื่อง การขุดดินและ  
ถมดิน พ.ศ.....” 
 ข�อ ๒ ข�อบัญญัตินี้ ให�ใช�บังคับในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน ต้ังแต�วันถัดจาก        
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป�นต�นไป  
 ข�อ ๓ ข�อบัญญัตินี้มิให�ใช�บังคับแก�การขุดดินและถมดิน ซ่ึงกระทําได�โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีได�กําหนดมาตรการในการปBองกันอันตรายได�ตามกฎหมายนั้นแล�ว 
 ข�อ ๔ ให�ยกเลิกข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.
๒๕๕๑ 
 บรรดาข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบล ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใดในส�วนท่ีได�ตราไว�
แล�วในข�อบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย�งกับข�อบัญญัตินี้ ให�ใช�ข�อบัญญัตินี้แทน 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข�อ ๕ ในข�อบัญญัตินี้ 
 “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุต�าง ๆ ท่ีเจือปนกับดิน 
 “พ้ืนดิน” หมายความว�า พ้ืนผิวของดินท่ีเป�นอยู�ตามสภาพธรรมชาติ 
 “ขุดดิน” หมายความว�า การกระทําแก�พ้ืนดินเพ่ือนําดินข้ึนจากพ้ืนดินหรือทําให�พ้ืนดินเป�นบ�อดิน 
 “บ�อดิน” หมายความว�า แอ�ง บ�อ สระ หรือช�องว�างใต�ดินท่ีเกิดจากการขุดดิน 
 “ถมดิน” หมายความว�า การกระทําใด ๆ ต�อดินหรือพ้ืนดินเพ่ือให�ระดับดินสูงกว�าเดิม 
 “เนินดิน” หมายความว�า ดินท่ีสูงข้ึนกว�าระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 
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 “แผนผังบริเวณ” หมายความว�า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั้งและขอบเขตของท่ีดินหรือถมดิน
รวมท้ังท่ีดินและสิ่งปลูกสร�างท่ีอยู�ข�างเคียง 
 “รายการ” หมายความว�า ข�อความชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดท่ีดิน ความลึกของบ�อดินท่ีจะ
ขุดดิน หรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ�อดินหรือเนินดิน ระยะห�างจากบ�อดินหรือ
เนินดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร�างของบุคคลอ่ืน วิธีการปBองกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสร�าง 
และวิธีการในการขุดดิน หรือถมดิน 
 “เจ�าพนักงานท�องถ่ิน” หมายความว�า นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน 
 “พนักงานเจ�าหน�าท่ี” หมายความว�า ผู�ซ่ึงเจ�าพนักงานท�องถ่ินแต�งต้ังให�ปฏิบัติการตามข�อบัญญัตินี้ 
 “แบบแปลน” หมายความว�า แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน 
 “รายการประกอบแปลน” หมายความว�า ข�อความชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดท่ีดิน ความลึก
และขนาดของบ�อดินท่ีจะขุด ความสูงและพ้ืนท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ�อดินหรือเนิน
ดิน ระยะห�างจากขอบบ�อดินหรือเนินดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร�างของบุคคลอ่ืน วิธีการปBองกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร�าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพ้ืนท่ีและบริเวณ
ข�างเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินท่ีจะขุดหรือจะถม พร�อมท้ังวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับขุดดินหรือ
ถมดินเพ่ือให�เป�นไปตามแบบแปลน 
 “รายการคํานวณ” หมายความว�า รายการแสดงวิธีการคํานวณหาค�าเสถียรภาพความลาดเอียงท่ี
ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงดิน  
  

หมวด ๒ 
การขุดดิน 

 ข�อ ๖ การขุดดินให�กระทําได�เฉพาะในเวลาระหว�างพระอาทิตย�ข้ึนถึงพระอาทิตย�ตก ถ�าจะกระทํา
ในระหว�างเวลาพระอาทิตย�ตกถึงพระอาทิตย�ข้ึนต�องได�รับอนุญาตเป�นหนังสือจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน  
 ข�อ ๗ ผู�ใดประสงค�จะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรแต�ไม�เกินยี่สิบ
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบ�อดินนั้นเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินประกาศกําหนด ให�แจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามแบบท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด โดยยื่น
เอกสารพร�อมแจ�งข�อมูลดังต�อไปนี้  
        (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค�จะทําการขุดดิน 
        (๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข�างเคียง 
        (๓) รายการท่ีกําหนดในกํากระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
               (๔) วิธีการขุดดินและขนดิน 
        (๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน  
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        (๖) ชื่อผู�ควบคุมงาน ผู�ออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ 
รวมท้ังเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ซ่ึงผู�ควบคุมงาน ผู�ออกแบบแปลน ต�องมีคุณสมบัติเป�น  
ผู�ท่ีได�รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม�ตํ่ากว�าระดับสามัญวิศวกร
ตามกฎหมายว�าด�วยวิศวกร 
        (๗) ชื่อและท่ีอยู�ของผู�แจ�งการขุดดิน เจ�าของท่ีดินและผู�ดําเนินการขุดดิน 
            (๘) ภาระผูกพันต�างๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีส�วนได�เสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน 
        (๙) เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 ถ�าผู�แจ�งได�ดําเนินการตามท่ีระบุไว�ในวรรคหนึ่งโดยถูกต�องแล�ว ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบรับ
แจ�งเพ่ือเป�นหลักฐานการแจ�งให�แก�ผู�นั้นภายใน ๗ วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�ง และให�ผู�แจ�งเริ่มต�นทําการขุด
ดินตามท่ีแจ�งไว�ต้ังแต�วันท่ีได�รับแจ�ง 
            ถ�าการแจ�งเป�นไปโดยไม�ถูกต�อง ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินแจ�งให�แก�ผู�นั้นภายใน ๗ วันนับแต�วันท่ีมี
การแจ�งตามวรรคหนึ่ง ถ�าผู�แจ�งไม�แก�ไขให�ถูกต�องภายใน ๗ วันนับแต�วันท่ีผู�แจ�งได�รับแจ�งให�แก�ไขจาก     
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให�การแจ�งตามวรรคหนึ่งเป�นอันสิ้นผล 
           ถ�าผู�แจ�งได�แก�ไขให�ถูกต�องภายในเวลาท่ีกําหนดตามวรรคสาม ให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบรับ
แจ�งภายใน ๓ วัน นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งท่ีถูกต�อง 
 ผู�ได�รับใบรับแจ�งต�องเสียค�าธรรมเนียมและค�าใช�จ�ายตามท่ีกําหนดในท�ายข�อบัญญัตินี้ 
 ข�อ ๘ การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบ�อเกินหนึ่งหม่ืนตาราง
เมตร ปากบ�อดินจะต�องห�างจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืนหรือท่ีสาธารณะเป�นระยะไม�น�อยกว�าความลึก
ของบ�อดินท่ีจะขุดแต�ต�องไม�น�อยกว�าสิบเมตร  
 ข�อ ๙ การขุดบ�อน้ําใช�ท่ีมีพ้ืนท่ีปากบ�อไม�เกินสี่ตารางเมตร ผู�ขุดดินไม�ต�องแจ�งต�อเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ิน 
 ข�อ ๑๐ การขุดดินท่ีมีความลึกเกินยี่สิบเมตร ต�องมีการปBองกันการพังทลายของดินหรือ           
สิ่งปลูกสร�าง โดยมีการติดต้ังอุปกรณ�สําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน และมีผู�ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร เป�นผู�ลงนามในแบบแปลนและรายการ
คํานวณด�วย 
 ในกรณีท่ีมีการขุดดินตามวรรคหนึ่งเพ่ือใช�ประโยชน�ในการฝNงกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือ
กระจายรังสีตามกฎหมายว�าด�วยการนั้น จะต�องแสดงวิธีปBองกันการปนเปOPอนต�อชั้นใต�ดินด�วย 
 ข�อ ๑๑ ในระหว�างการขุดดินต�องระบายน้ําบนผิวดินบริเวณบนขอบบ�อดินไม�ให�น้ําท�วมขัง และ
ต�องไม�ใช�พ้ืนท่ีบริเวณขอบบ�อดินเป�นท่ีกองดินหรือวัสดุอ่ืนใดในลักษณะท่ีอาจจะเป�นอันตรายแก�การ
พังทลายของบ�อดินนั้น 
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 ข�อ ๑๒ ในระหว�างการขุดดินและภายหลังการขุดดิน เจ�าของท่ีดินต�องตรวจสอบสภาพของบ�อดิน
และดําเนินการให�มีความม่ันคงปลอดภัยอยู�เสมอ  
 ข�อ ๑๓ การขุดดินในบริเวณท่ีติดต�อกับท่ีสาธารณะหรือในท่ีสาธารณะ ผู�ขุดดินต�องจัดให�มีสิ่งกัน
ตกหรือราวก้ัน รวมท้ังติดต้ังไฟฟBาให�มีแสงสว�างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรใน
ระหว�างเวลาพระอาทิตย�ตกถึงพระอาทิตย�ข้ึนด�วย 
 ข�อ ๑๔ เจ�าของท่ีดินต�องติดต้ังปBายเตือนอันตรายขนาดกว�างต�องไม�น�อยกว�าห�าสิบเซนติเมตร และ
ยาวไม�น�อยกว�าหนึ่งเมตร ทําด�วยวัสดุถาวร โดยติดต้ังไว�ทุกระยะไม�เกินยี่สิบเมตรรอบบ�อดินในตําแหน�งท่ี
เห็นได�ง�ายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 
 ข�อ ๑๕ ในการขุดดินถ�าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ� หรือแร�ท่ีมีคุณค�าทางเศรษฐกิจ
หรือทางการศึกษาในด�านธรณีวิทยา ให�ผู�ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว�ก�อนแล�วรีบรายงานให�     
เจ�าพนักงานท�องถ่ินทราบทันทีนับแต�วันท่ีขุดพบ 
 

หมวด ๓ 
การถมดิน 

 ข�อ ๑๖ การถมดินให�กระทําได�เฉพาะในเวลาระหว�างพระอาทิตย�ข้ึนถึงพระอาทิตย�ตก ถ�าจะ
กระทําในระหว�างเวลาพระอาทิตย�ตกถึงพระอาทิตย�ข้ึนต�องได�รับอนุญาตเป�นหนังสือจากเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ิน  

ข�อ ๑๗ ผู�ใดประสงค�จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว�าระดับท่ีดินต�างเจ�าของท่ีอยู�
ข�างเคียงและมีพ้ืนท่ีของเนินดินไม�เกินสองพันตารางเมตรต�องจัดให�มีการระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไม�
ก�อให�เกิดความเดือดร�อนแก�เจ�าของท่ีดินท่ีอยู�ข�างเคียงหรือบุคคลอ่ืน  

การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเนินดินเกินสองพันตารางเมตร นอกจากจะต�องจัดให�มีการระบายน้ําตามวรรค
หนึ่งแล�ว ต�องแจ�งการถมดินนั้นต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามแบบท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด โดยยื่น
เอกสารพร�อมแจ�งข�อมูลดังต�อไปนี้ 
        (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค�จะทําการถมดิน 
        (๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข�างเคียง 
        (๓) รายการท่ีกําหนดในกํากระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
               (๔) วิธีการถมดินและขนดิน 
        (๕) ระยะเวลาทําการถมดิน  
        (๖) ชื่อผู�ควบคุมงาน 
        (๗) ชื่อและท่ีอยู�ของผู�แจ�งการถมดิน เจ�าของท่ีดินและผู�ดําเนินการถมดิน 
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            (๘) ภาระผูกพันต�างๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีส�วนได�เสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการถมดิน 
        (๙) เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเนินดินติดต�อเป�นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ต้ังแต�สองเมตรแต�ไม�เกินห�าเมตรนับจากระดับท่ีดินต�างเจ�าของท่ีดินข�างเคียง ต�องมีแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผู�ได�รับอนุญาตให�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ไม�ต่ํากว�าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว�าด�วยวิศวกร 
 การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเนินดินติดต�อเป�นผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
เกินห�าเมตรนับจากระดับท่ีดินต�างเจ�าของท่ีดินข�างเคียง ต�องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
และรายการคํานวณของผู�ได�รับอนุญาตให�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิ
วิศวกร ตามกฎหมายว�าด�วยวิศวกร 
 ข�อ ๑๘ การถมดิน ส�วนฐานของเนินดินจะต�องห�างจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืนหรือท่ีสาธารณะ
เป�นระยะไม�น�อยกว�าความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน เว�นแต�จะได�มีการจัดการปBองกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสร�าง โดยการรับรองจากผู�ได�รับใบอนุญาตให�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ตามกฎหมายว�าด�วยวิศวกร 
 ข�อ ๑๙ การถมดินในบริเวณท่ีติดกับทางสาธารณะ ผู�ถมดินต�องติดต้ังปBายสีสะท�อนแสงเตือน
อันตรายขนาดกว�างไม�น�อยกว�าห�าสิบเซนติเมตรและยาวไม�น�อยกว�าหนึ่งเมตร ทําด�วยวัสดุถาวรไว�บนเนิน
ดินท่ีถมด�านท่ีติดกับทางสาธารณะ ในตําแหน�งท่ีเห็นได�ง�ายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน 
 ข�อ ๒๐ ในระหว�างการถมดินและภายหลังการถมดินแล�วเสร็จ ผู�ถมดิน เจ�าของท่ีดิน หรือผู�
ครอบครองท่ีดิน แล�วแต�กรณี ต�องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให�มีความม่ันคงปลอดภัยอยู�เสมอ  
 

หมวด ๔ 
การบรรทุก การเคลื่อนย�าย การขนส�ง และการอนุญาต 

 ข�อ ๒๑ การบรรทุก การเคลื่อนย�าย การขนส�งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีได�รับจากการ
ขุดดิน ซ่ึงเกิดจากการขุดดินภายในท�องท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน โดยนําสิ่งท่ีขุดดินได�ไปยัง
พ้ืนท่ีใดๆ ภายในองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพรานหรือนําออกภายนอกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�าน
พรานจะกระทําได�ต�อเม่ือได�ทําการขออนุญาตและได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน ยกเว�นการขุดดินท่ี
กระทําโดยนําดินท่ีขุดหรือสิ่งท่ีได�จากการขุดกองรวมไว�ในพ้ืนท่ีท่ีทําการขุดนั้น 
 ข�อ ๒๒ เจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือผู�ท่ีได�รับมอบหมายต�องพิจารณาการอนุญาตการบรรทุก การ
เคลื่อนย�าย การขนส�งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีได�รับจากการขุดดินให�แล�วเสร็จโดยเร็ว หรือให�
แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วันนับแต�วันท่ีได�รับคําร�องขอแล�วแจ�งการอนุญาตหรือไม�อนุญาตให�ผู�ร�องทราบพร�อม
เหตุผล  
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 ข�อ ๒๓ เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑ�เก่ียวกับการบรรทุก การ
เคลื่อนย�าย การขนส�งดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีได�รับจากการขุดดิน จํานวนหรือน้ําหนักท่ี
ยานพาหนะนั้นๆ จะบรรทุกได� การทําความสะอาดของล�อยานพาหนะก�อนออกจากสถานท่ีบรรทุกไปยัง
ทางสาธารณะ ข�อกําหนดจากการปกคลุมสิ่งท่ีบรรทุก เพ่ือมิให�ตกหล�นหรือฟุBงกระจาย รวมถึงวงเงิน
ประกันกรณีทําผิดสัญญาหรือข�อตกลง 
 

หมวด ๕ 
เบ็ดเตล็ด 

 ข�อ ๒๔ การปฏิบัติงานของเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี การอุทธรณ�คําสั่งของ    
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน ให�เป�นไปตามข�อบัญญัตินี้ และท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.๒๕๔๓  
 ข�อ ๒๕ เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเป�นหนังสือสั่งให�ผู�ขุดดิน ผู�ถมดิน หรือเจ�าของท่ีดิน
หยุดการขุดดิน หรือถมดิน หรือจัดการปBองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน หรือจัดการแก�ไขการขุดดินหรือ
ถมดินนั้นได�ตามท่ีเห็นสมควร เม่ือมีผู�ได�รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินร�องขอ 
 ข�อ ๒๖ พนักงานเจ�าหน�าท่ีมีอํานาจเข�าไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดิน หรือถมดิน ว�าได�ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ กฎกระทรวง หรือข�อบัญญัตินี้ หรือประกาศท่ีออก
ตามข�อบัญญัตินี้หรือไม� ท้ังนี้ ในระหว�างเวลาพระอาทิตย�ข้ึนถึงพระอาทิตย�ตก หรือในระหว�างเวลาทําการ 
และให�ผู�ขุดดิน ผู�ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ�าของท่ีดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 ข�อ ๒๗ ในกรณีท่ีพนักงานเจ�าหน�าท่ีเห็นว�าการขุดดินหรือถมดินได�ก�อหรืออาจก�อให�เกิดความ
เสียหายต�อทรัพย�สินของบุคคลอ่ืน ให�พนักงานเจ�าหน�าท่ีรายงานต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินให�มีคําสั่งให�ผู�ขุด
ดิน ผู�ถมดิน หรือเจ�าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปBองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน 
หรือเจ�าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดินนั้นแล�วแต�กรณี และให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออก
คําสั่งเป�นหนังสือตามท่ีเห็นว�าจําเป�นเพ่ือปBองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได� 
 ข�อ ๒๘ ค�าธรรมเนียม ค�าใช�จ�าย และค�าปรับท่ีเกิดข้ึนตามข�อบัญญัตินี้ให�เป�นรายได�ขององค�การ
บริหารส�วนตําบลบ�านพราน 
 

หมวด ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 ข�อ ๒๙ ผู�ทําการขุดดินตามข�อ ๗ หรือทําการถมดินตามข�อ ๑๗ โดยไม�ได�รับใบรับแจ�งจากเจ�า
พนักงานท�องถ่ินต�องระวางโทษตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  
 ข�อ ๓๐ ผู�ใดขัดขวางหรือไม�อํานวยความสะดวกตามสมควรแก�พนักงานเจ�าหน�าท่ีในการปฏิบัติการ
ตามข�อ ๒๖ มีโทษปรับไม�เกินสองพันบาท 
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 ข�อ ๓๑ ผู�ใดได�รับคําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ินให�จัดการปBองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือ
จัดการแก�ไขการขุดดินหรือถมดินตามข�อ ๒๕ หรือข�อ ๒๗ ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ต�องระวางโทษปรับ     
ไม�เกินสามหม่ืนบาท และปรับเป�นรายวันอีกวันละไม�เกินห�าร�อยบาท ตลอดเวลาท่ีไม�ปฏิบัติตาม 
 ข�อ ๓๒ ผู�ใดทําการขุดดินตามข�อ ๗ ไม�จัดให�มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน
และติดต้ังปBายเตือนอันตรายตามท่ีกําหนดไว�ในข�อ ๑๔ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งพันบาท 
 ข�อ ๓๓ ผู�ใดทําการถมดินตามข�อ ๑๗ ไม�ติดต้ังปBายสีสะท�อนแสงเตือนอันตรายตามท่ีกําหนดไว�ใน
ข�อ ๑๙ ต�องระวางโทษปรับไม�เกินหนึ่งพันบาท 
 ข�อ ๓๔ ในกรณีท่ีห�างหุ�นส�วน บริษัท หรือนิติบุคคลอ่ืนกระทําความผิดตามข�อบัญญัตินี้ กรรมการ 
ผู�จัดการหรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบในการกระทําอันเป�นความผิดนั้น ต�องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว�
สําหรับความผิดนั้นๆ ด�วย เว�นแต�จะพิสูจน�ได�ว�าการกระทํานั้นได�กระทําโดยตนมิได�รู�เห็นหรือยินยอมด�วย 
 

บทเฉพาะกาล 
 ข�อ ๓๕ ผู�ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีต�องแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินตามข�อบัญญัตินี้ อยู�
ก�อนวันท่ีข�อบัญญัตินี้มีผลบังคับใช�ให�ปฏิบัติตามข�อ ๗ หรือข�อ ๑๗ แล�วแต�กรณี ภายในสิบห�าวันนับแต�วันท่ี
ข�อบัญญัตินี้มีผลใช�บังคับ และเม่ือได�ดําเนินการแล�วให�ถือว�าผู�นั้นได�รับใบรับแจ�งตามข�อบัญญัตินี้ 
 ข�อ ๓๖ ให�นายกองค�กาบริหารส�วนตําบลบ�านพรานเป�นผู�รักษาการให�เป�นไปตามข�อบัญญัตินี้และ  
มีอํานาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติให�เป�นไปตามข�อบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี                            

    

 

(นายวินัย บุญศรี) 
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน 

      
 

                      เห็นชอบ 

 
(ลงชื่อ)   

 
                        นายอําเภอแสวงหา 
           ................/.................../.................. 



 
บัญชีอัตราค�าธรรมเนียมท�ายข�อบัญญัติองค�การบริหารส�วนตําบลบ�านพราน 

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ..... 
 

ลําดับท่ี ประเภท อัตราค�าธรรมเนียม 
๑ ค�าธรรมเนียม  

 ๑.๑ ใบรับแจ�งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 ๑.๒ ค�าคัดสําเนาหรือถ�ายเอกสาร หน�าละ ๑ บาท 
     

๒ ค�าใช�จ�าย  
 ๒.๑ ค�าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน ให�จ�ายเท�าท่ีจําเป�นและใช�จ�ายจริง 
 หรือถมดิน  
 ๒.๒ ค�าเบ้ียเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน ให�จ�ายเท�าท่ีจําเป�นตามระเบียบ 
 หรือถมดิน ของทางราชการแก�ผู�ไปทํางาน 
  เท�าอัตราของทางราชการ 
 


