ข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช
เรือง

การขุดดิน ถมดิน และมาตรการป้องกัน
การพังทลายของดินหรือสิ งปลูกสร้ าง
พ.ศ. ๒๕๕๓
ของ

องค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุ พรรณบุรี

-๑บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้ อบัญญัตอิ งค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช
เรือง การขุดดิน ถมดิน และมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ งปลูกสร้ าง พ.ศ. ๒๕๕๓
หลักการ
๑. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข และอัตราค่าบริ การ การขุดดินและถมดินในเขตองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนางบวช ให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. กําหนดวิธีการขุดดินและถมดิน ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายได้กาํ หนดไว้
๓. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียม ในการขออนุญาตขุดดินและถมดิน ในเขตองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนางบวช เพือนํามาเป็ นรายได้ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กาํ หนดไว้

เหตุผล
โดยทีมาตรา ๗ มาตรา ๘ และมาตร ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินถมดินและถมดิน พ.ศ.
๒๕๔๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถินมีอาํ นาจออกข้อบัญญัติกาํ หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไข
ในการขุดดินและถมดิน ประกอบกับมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล
พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิม เติมถึง(ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงกําหนดมาตรการป้ องกันการพังทลาย
ของดินหรื อสิ งปลูกสร้างในการขุดดินหรื อถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงจําเป็ นต้องออกข้อบัญญัติน@ ี

-๒ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช
เรือง การขุดดิน ถมดิน และมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ งปลูกสร้ าง พ.ศ. ๒๕๕๓
---------------------------โดยทีเป็ นการสมควรออกข้อบัญญัติองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช ว่าด้วยการขุดดิน
ถมดิน และมาตรการป้ องกันการพังทลายของดินหรื อสิ งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.
๒๕๔๓ และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่ วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไข
เพิมเติมจนถึง(ฉบับที ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงตราข้อบัญญัติน@ ี ไว้โดยความเห็นชอบจากสภาองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลนางบวช และนายอําเภอเดิมบางนางบวช ดังต่อไปนี@
ข้ อ ๑ ข้อบัญญัติน@ ีเรี ยกว่า “ ข้ อบัญญัติองค์ การบริหารส่ วนตําบลนางบวช เรือง การขุดดิน
ถมดิน และมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ งปลูกสร้ าง พ.ศ. ๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ข้อบัญญัติน@ ีให้ใช้บงั คับในเขตองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช เมือได้ประกาศไว้
โดยเปิ ดเผย ณ ทีทาํ การองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวชแล้ว
ข้ อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ระเบียบ และคําสัง อืนใดในส่ วนทีตราไว้แล้วซึงขัดหรื อแย้งกับ
ข้อบัญญัติน@ ี ให้ใช้ขอ้ บัญญัติน@ ีแทน
หมวด ๑
บททัว ไป
-----------------ข้ อ ๔ ในข้อบัญญัติน@ ี
“ ดิน ” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรื อทราย และอินทรี ยว์ ตั ถุตา่ ง ๆ ทีเจือปนกับดิน
“ พืน6 ดิน ” หมายความว่า พื@นผิวของทีดินทีเป็ นอยูต่ ามสภาพธรรมชาติ
“ บ่ อดิน ” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรื อช่องว่างใต้พ@นื ดินทีเกิดจากการขุดดิน
“ ขุดดิน ” หมายความว่า กระทําแก่พ@นื ดินเพือนําดินขึ@นจากพื@นดิน หรื อทําให้พ@นื ดินเป็ นบ่อดิน
“ ถมดิน ” หมายความว่า การกระทําใด ๆ ต่อดินหรื อพื@นดินเพือให้ระดับดินสู งขึ@นกว่าเดิม
“ เนินดิน ” หมายความว่า ดินทีสูงขึ@นกว่าระดับพื@นดินโดยการถมดิน
“ แผนผังบริเวณ ” หมายความว่า แผนทีแสดงสภาพของทีดิน ทีต@งั และขอบเขตของทีดิน
หรื อ ถมดิน รวมทั@งทีดินและสิ งปลูกสร้างทีอยูข่ า้ งเคียง
“ รายการ ” หมายความว่า ข้อความชี@แจงรายละเอียดเกียวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดิน
ที จะขุด หรื อความสู งของเนินดินทีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรื อเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรื อ

-๓เนิ นดิ นถึ งทีดินหรื อสิ งปลูกสร้ างของบุคคลอืน วิธีการป้ องกันการพังทลายของดิ นหรื อสิ งปลูกสร้ าง และ
วิธีการในการขุดดินหรื อการถมดิน
“แบบแปลน” หมายถึง แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรื อถมดิน
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี@แจงรายละเอียดเกียวกับชนิดของดิน
ความลึกและขนาดของบ่อดินทีจะขุดดิน ความสู งและพื@นทีของเนิ นดินทีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดิ น
หรื อเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรื อเนินดินถึงเขตทีดินหรื อสิ งปลูกสร้างของบุคคลอืน วิธีการป้ องกันการ
พังทลายของดินหรื อสิ งปลูกสร้าง และวิธีการขุดดินหรื อถมดิน ตลอดจนสภาพพื@นทีและบริ เวณข้างเคียง ระดับ
ดินเดิม คุณสมบัติของดินทีจะขุดหรื อถม พร้ อมทั@งวิธีการปฏิบตั ิหรื อวิธีการสําหรับขุดดิ นหรื อถมดินเพือให้
เป็ นไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคํานวณหาค่าเสถียรภาพความลาดเอียง
ทีปลอดภัยในการขุดดินหรื อถมดิน หรื อรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน
“หลักประกันการขุดดิน ถมดิน” หมายความว่า หนังสื อรับผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนความ
เสี ยหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ บุคคล และสภาพแวดล้อม อันเนืองจากการขุดดิน ถมดิน และขนย้ายดิน
ทั@งทางตรงและทางอ้อม
“ เจ้ าพนักงานท้ องถิน ” หมายความว่า นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช หรื อผูท้ ี
ได้รับการแต่งตั@ง โดยทําเป็ นคําสัง ให้ปฏิบตั ิการแทนตามข้อบัญญัติน@ ี
“ พนักงานเจ้ าหน้ าที ” หมายความว่า ผูซ้  ึ งนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวชแต่งตั@งให้
ปฏิบตั ิการตามข้อบัญญัติน@ ี
“ ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผูท้ ีทาํ การขุดดิน ถมดิน ในเขตพื@นทีรับผิดชอบขององค์การ
บริ หารส่ วนตําบลนางบวช ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคล
“ใบเสนอขอแจ้ ง” หมายความว่า เอกสารทีผปู ้ ระกอบการยืน แสดงความจํานงเพือขอขุดดิน ถม
ดิน ในเขตพื@นทีรับผิดชอบขององค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช
“ใบรั บแจ้ ง” หมายความว่า หนังสื อทีเจ้าพนังงานท้องถินออกให้แก่ผปู ้ ระกอบการในกรณี ที
เสนอขอแจ้งการขุดดิน ถมดิน ในตําบลนางบวชโดยถูกต้อง
“นํา6 ใช้ ” หมายความว่า นํ@าใช้เพือการบริ โภค หรื อเพือการเกษตร
หมวด ๒
การขุดดิน
-------------------ข้ อ ๕ ผูใ้ ดประสงค์จะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื@นดินเกินสามเมตร หรื อมีพ@นื ที
ปากบ่อดินเกินหนึงหมืนตารางเมตร
ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถินตามแบบทีเจ้าพนักงานท้องถินกําหนด
โดยยืน เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี@

-๔(๑) แผนผังบริ เวณทีประสงค์จะทําการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตพื@นทีและทีดินบริ เวณข้างเคียง
(๓) รายการทีกาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา ๖
(๔) วิธีการขุดดินและขนดิน
(๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(๖) ชือผูค้ วบคุมงานซึงจะต้องเป็ นผูท้ ีมีคุณสมบัติตามทีกาํ หนดในกฎกระทรวง
(๗) ทีต@งั สํานักงานของผูแ้ จ้ง
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ทีบุคคลอืนมีส่วนได้เสี ยเกียวกับทีดินทีจะทําการขุดดิน
(๙) เอกสารรายละเอียดอืน ๆ ทีเจ้าพนักงานท้องถินกําหนด
ถ้าผูแ้ จ้งได้ดาํ เนินการตามทีระบุไว้ในวรรคหนึงโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถินออก
ใบรับแจ้งตามแบบทีเจ้าพนักงานท้องถินกําหนด เพือเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู ้ @ นั ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที
ได้รับแจ้งและให้ผแู ้ จ้งเริ มทําการขุดดินตามทีได้แจ้งไว้ต@งั แต่วนั ทีได้รับใบแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ทีมีการแจ้งตามวรรคหนึง ถ้าผูแ้ จ้งไม่มาแก้ไขให้ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจออกคําสัง
ให้การแจ้งตามวรรคหนึงเป็ นอันสิ@ นผล
ถ้าผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกาํ หนดในวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถินออกใบ
รับแจ้งให้แก่ผแู ้ จ้งภายในสามวันนับแต่วนั ทีได้รับแจ้งทีถูกต้อง
ผูไ้ ด้รับแจ้งต้องเสี ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยตามทีกาํ หนดในข้อบัญญัติน@ ี
ข้ อ ๖ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จา่ ยทีเก็บได้ตามข้อ ๕ วรรคห้าให้เป็ นรายได้ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลนางบวช
ข้ อ ๗ การขุดดินตามข้อ ๕ จะกระทําได้เฉพาะในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข@ ึนถึงพระอาทิตย์ตก
ถ้าจะกระทําในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข@ ึน ต้องไดรับอนุ ญาตเป็ นหนังสื อจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน
ข้ อ ๘ ผูท้ ีขุดดินตามข้อ ๕ ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ
ของผูไ้ ด้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ข้ อ ๙ ในระหว่างทีมีการขุดดิน ผูข้ ุดดินตามข้อ ๕ จะต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริ เวณและ
รายการไว้ทีสถานทีขดุ ดินหนึงชุด และพร้อมทีจะให้พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจดูได้
ถ้าใบแจ้งชํารุ ด สู ญหาย หรื อถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผขู ้ ุดดิน ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถินโดยเร็ ว หรื อนับแต่วนั ทีทราบถึงการชํารุ ดสู ญหายหรื อถูกทําลายดังกล่าว
ข้ อ ๑๐ การได้รับใบรับแจ้งจากพนักงานท้องถินตามข้อ ๕ ไม่เป็ นเหตุคุม้ ครองการขุดดินทีได้
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของราชการ บุคคล หรื อต่อสภาพแวดล้อม ผูข้ ุดดินไม่วา่ จะเป็ นเจ้าของ
ทีดิน ผูค้ รอบครองทีดิน ลูกจ้างหรื อตัวแทน ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพือการนั@น เว้นแต่จะมี
เหตุทีไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย

-๕ข้ อ ๑๑ การขุดดินตามข้อ ๕ ผูข้ ุดดินจะต้องจัดให้มีเครื องหมายแสดงขอบเขตทีดินทีจะทําการ
ขุด ดิ น และต้อ งติ ด ตั@ง ป้ ายขนาดกว้า งไม่ น้อ ยกว่า หนึ งร้ อ ยยี สิ บ เซนติ เ มตร ยาวไม่ น้อ ยกว่า สองร้ อ ยสี สิ บ
เซนติเมตร ในบริ เวณทีทาํ การขุดดิน โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี@
เนื@อทีโครงการ จํานวน...........................ไร่ ....................งาน....................ตารางวา
ขนาดปากบ่อดินกว้าง.............................ตารางเมตร ความลึก......................เมตร
ทําการขุดดินเพือ....................................................................................................
ใบรับแจ้งเลขที.................................วันสิ@ นสุ ดการขุดดิน......................................
ชือผูค้ วบคุมงาน......................................................เลขทะเบียน ก.ว. ...................
ชือและทีอยูข่ องผูท้ าํ การขุดดิน..............................................................................
ข้ อ ๑๒ การขุดดิ นตามข้อ ๕ ปากบ่อดิ นจะต้องห่ างจากแนวเขตทีดินของบุค คลอืน หรื อที
สาธารณะเป็ นระยะไม่น้อยกว่าสองเท่าของความลึ กของบ่อดินทีจะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้ องกันการ
พังทลายของดินหรื อสิ งปลูกสร้าง โดยการรับรองของผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ตาํ กว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ข้ อ ๑๓ ผูข้ ุดดินตามข้อ ๕ ต้องระบายนํ@าบนพื@นดินบริ เวณขอบบ่อดินไม่ให้ท่วมขัง และต้อง
ไม่ใช่บริ เวณขอบบ่อดินเป็ นทีกองดิ นหรื อวัสดุอืนใดในลักษณะทีอาจทําให้เกิดการพังทลายของดินหรื ออาจ
เป็ นอันตรายกับสิ งปลูกสร้างบริ เวณนั@น
ข้ อ ๑๔ ผูข้ ดุ ดินถมดินตามข้อ ๕ ต้องติดตั@งป้ ายสี สะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่นอ้ ย
กว่าห้าสิ บเซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าครึ งเมตร ทําด้วยวัสดุถาวร โดยติดตั@งไว้ทุกระยะไม่เกิ นสี สิบเมตร
รอบบ่อดินในตําแหน่งทีเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาการขุดดิน
ข้ อ ๑๕ การขุดในบริ เวณทีติดกับทีสาธารณะหรื อในทีสาธารณะ ผูข้ ุดดินต้องจัดให้มีสิ งกันตก
หรื อราวกั@นทีมีความมัน คงแข็งแรงรอบบริ เวณนั@น รวมทั@งติดตั@งไฟฟ้ าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรื อไฟสัญญา
เตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข@ ึน ตลอดระยะเวลาการขุดดิน
ในกรณี การขุดดินตามวรรคหนึ งในพื@นทีทีไม่มีไฟฟ้ าให้แสงสว่าง ต้องทาสี สิ งกันตกหรื อราว
กั@นด้วยสี สะท้อนแสงทีมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ข้ อ ๑๖ ในระหว่างการขุดดินและภายหลังการขุดดินแล้วเสร็ จ ผูข้ ุดดินตามข้อ ๕ เจ้าของทีดิน
หรื อผูค้ รองครองทีดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดําเนินการให้ความมัน คงปลอดภัย
อยูเ่ สมอ
ข้ อ ๑๗ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื@นดินไม่เกินสามเมตร เมือจะขุดดินใกล้แนวเขต
ทีดินของผูอ้ ืนในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินทีจะขุด ต้องจัดการป้ องกันการพังทลายของดิน
ตามวิสัยทีควรกระทํา
ข้ อ ๑๘ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื@นดินเกินยีสิบเมตร ต้องมีการป้ องกันการพังทลาย
ของดินหรื อสิ งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั@งอุปกรณ์สาํ หรับวัดการเคลือนตัวของดินและต้องมีแบบแปลน รายการ

-๖ประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุ ม สาขา
วิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวศิ วกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ความในวรรคหนึง มิให้ใช้บงั คับแก่การขุดบ่อนํ@าใช้ทีมีพ@ืนทีปากบ่อดินเกินสี ตารางเมตร ผูข้ ุด
ดินไม่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน
ข้ อ ๑๙ ในกรณี ทีเป็ นการขุดดินเพือใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่ พิษหรื อ
รังสี ให้ผปู ้ ระสงค์จะทําการขุดดินนําหลักฐานการอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั@น มายืนประกอบการแจ้ง
หรื อแสดงวิธีการป้ องกันการปนเปื@ อนต่อชั@นนํ@าใต้ดินด้วย
ข้ อ ๒๐ ในการขุดดิ นถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ หรื อแร่ ทีมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ หรื อทางการศึกษาในด้านธรณี วิทยา ให้ผขู ้ ุดดินตามข้อ ๕ ข้อ ๑๗ หรื อข้อ ๑๘ หยุดการขุดดินใน
บริ เวณนั@นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ นทราบโดยเร็ ว หรื อนับแต่วนั ทีพบและให้เจ้าพนักงาน
ท้องถินแจ้งให้ กรมศิลปากรหรื อกรมทรัพยากรธรณี ในกรณี แล้แต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณี เช่นนี@ให้ผขู ้ ุดดิน
ปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั@น
หมวด ๓
การถมดิน
---------------------ข้ อ ๒๑ ผูใ้ ดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสู งของเนินดินเกินกว่าระดับทีดินต่างเจ้าของ
ทีอยูข่ า้ งเคียงและมีพ@ืนทีไม่เกินสองพันตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายนํ@าทีเพียงพอทีจะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่เจ้าของทีดินทีอยูข่ า้ งเคียง หรื อบุคคลอืน
ข้ อ ๒๒ ผูใ้ ดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสู งของเนินดินเกินกว่าระดับทีดินต่างเจ้าของ
ทีอยู่ข ้างเคี ยงและมี พ@ืนทีเกิ นสองพันตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดิ นนั@นต่อเจ้า พนัก งานท้องถิ นตามแบบที
กําหนด โดยยืน เอกสารแจ้งข้อมูลดังตอไปนี@
(๑) แผนผังบริ เวณทีประสงค์จะทําการถมดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตทีดินและทีดินบริ เวณข้างเคียง
(๓) วิธีการถมดินและการระบายนํ@า
(๔) ระยะเวลาการถมดิน
(๕) ชือผูค้ วบคุมงาน
(๖) ชือและทีอยูข่ องผูแ้ จ้งการถมดิน
(๗) ภาระผูกพันต่างๆ ทีบุคคลอืนมีส่วนได้เสี ยเกียวข้องกับทีดินทีจะทําการถมดิน

-๗ถ้าผูแ้ จ้งได้ดาํ เนินการตามทีระบุไว้ในวรรคหนึงโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถินออก
ใบรับแจ้งตามแบบทีเจ้าพนักงานท้องถินกําหนด เพือเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู ้ @ นั ภายในเจ็ดวันทีได้รับแจ้ง
และผูแ้ จ้งเริ มต้นทําการถมดินตามทีได้แจ้ไว้ได้ต@งั แต่วนั ทีได้รับใบแจ้ง ให้นาํ ข้อบัญญัติขอ้ ๕ วรรคสาม วรรคสี
วรรคห้า ข้อ ๖ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐ มาบังคับโดยอนุโลม
ข้ อ ๒๓ การถมดินตามข้อ ๒๒ จะกระทําได้เฉพาะในเวลาพระอาทิตย์ข@ ึนถึงพระอาทิตย์ตก ถ้า
จะกระทํา ในระหว่า งเวลาพระอาทิตย์ตกถึ ง พระอาทิตย์ข@ ึ นต้องได้รับ อนุ ญาตเป็ นหนัง สื อจากเจ้า พนัก งาน
ท้องถิน
ข้ อ ๒๔ การถมดิ นทีมีพ@ืนทีของเนิ นดินติดต่อเป็ นผืนเดียวกันเกิ นสองพันตารางเมตร และมี
ความสู งของเนิ นดิ นตั@งแต่สองเมตรนับจากระดับ ทีดินต่า งเจ้าของที อยู่ข ้างเคี ย ง ต้องมีแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุ ม สาขา
วิศวกรรมโยธา ไม่ตาํ กว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
การถมดินทีมีพ@ืนทีของเนิ นดิ นติดต่อเป็ นผืนเดียวกันเกิ นสองพันตารางเมตร และมีความสู ง
ของเนิ นดินเกิ นห้าเมตรนับจากระดับทีดินต่างเจ้าของทีอยูข่ า้ งเคียง ต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน และรายการคํานวณของผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ไม่ตาํ กว่าระดับวุฒิวศิ วกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ข้ อ ๒๕ การถมดินทีมีพ@ืนทีของเนิ นดินติดต่อเป็ นผืนเดี ยวกันเกินสองพันตารางเมตร และมี
ความสู งของเนิ นดิ นตั@งแต่สองเมตรนับจากระดับทีดินต่างเจ้าของทีอยูข่ า้ งเคียง ต้องมีผคู ้ วบคุ มงานซึ งเป็ นผู ้
ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ข้ อ ๒๖ การถมดิ น ส่ วนฐานของเนิ นดิ นจะต้องห่ า งจากแนวเขตทีดินของบุ คคลอื นหรื อที
สาธารณะเป็ นระยะไม่น้อยกว่าความสู งของเนิ นดินทีถมดิน เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้ องกันการพังทลายของ
ดิ น หรื อ สิ ง ปลู ก สร้ า ง โดยการรั บ รองจากผูไ้ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบวิช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม สาขา
วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ข้ อ ๒๗ การถมดินในบริ เวณทีติดกับทางสาธารณะ ผูถ้ มดินต้องติดตั@งป้ ายสะท้อนแสงเตือน
อันตรายขนาดไม่นอ้ ยกว่าห้าสิ บเซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าหนึ งเมตร ทําด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินทีถม
ด้านทีติดกับทีสาธารณะ ในตําแหน่งทีเห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาการถมดิน
ข้ อ ๒๘ ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็ จ ผูถ้ มดิน เจ้าของทีดิน หรื อผู ้
ครอบครองทีดิน แล้วแต่กรณี ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมัน คงปลอดภัยอยูเ่ สมอ
ข้ อ ๒๙ การถมดินตามข้อ ๒๒ ต้องควบคุมลูกจ้างหรื อตัวแทนให้ปฏิบตั ิตามขอบัญญัติน@ ีอย่าง
เคร่ ง ครั ด และต้องรั บ ผิดในการกระทํา ของลู ก จ้า งหรื อตัวแทน ซึ ง ได้ก ระทํา ในทางการที จ้า งหรื อที ไ ด้รับ
มอบหมาย

-๘หมวด ๔
พนักงานเจ้ าหน้ าที
--------------------------------ข้ อ ๓๐ ผูใ้ ดได้รับความเสี ยหายหรื อมีเหตุอนั ควรเชือได้วา่ อาจได้รับความเสี ยหายจากการขุด
ดินหรื อถมดิน อันไม่ปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติน@ ี มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถินสังให้หยุดการขุดดิน หรื อถม
ดินนั@น
เมือได้รับคํา ร้ องขอตามวรรคหนึ ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ นสังให้พนักงานเจ้าหน้าที เข้าไป
ตรวจสอบสถานทีขุดดินหรื อถมดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิน ถ้าเจ้าพนักงานท้องถินเห็นว่าความ
เสี ยหายได้เกิดขึ@นหรื ออาจเกิดขึ@นจากการขุดดินหรื อถมดินนั@น ให้มีอาํ นาจออกคําสังเป็ นหนังสื อสังให้ผขู ้ ุดดิน
ผูถ้ มดิน หรื อเจ้าของทีดินหยุดการขุดดินหรื อถมดิน หรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ@นหรื อจัดการ
แก้ไขการขุดดินหรื อถมดินนั@นได้ตามทีเห็นสมควร
ข้ อ ๓๑ พนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบสถานทีทีมีการขุดดินตามข้อ ๕ หรื อการ
ถมดินตามข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ว่าได้ปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติหรื อไม่ ทั@งนี@ในระหว่างเวลา พระอาทิตย์ข@ ึนถึงพระ
อาทิตย์ตกหรื อระหว่างเวลาทําการ และให้ผขู ้ ดุ ดิน ผูถ้ มดิน หรื อตัวแทน หรื อเจ้าของทีดินอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
ข้ อ ๓๒ ในกรณี ทีพนักงานเจ้าหน้าทีเห็นว่าการขุดดินหรื อการถมดิน ได้ก่อหรื ออาจก่อให้เกิด
ความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอืน ให้พนักงานเจ้าหน้าทีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถินให้มีคาํ สังให้ผขู ้ ุด
ดิน ผูถ้ มดิน หรื อเจ้าของทีดินหยุดการขุดดินหรื อการถมดิน หรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ@น
หรื อ จัดการแก้ไขการขุดดินหรื อการถมดินนั@น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจออกคําสัง
เป็ นหนังสื อตามทีเห็นว่าจําเป็ นเพือป้ องกันหรื อระงับความเสี ยหายนั@นได้
ในกรณี ฉุกเฉิ น ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีคาํ สังเป็ นหนังสื อให้ผขู ้ ุดดิน ผูถ้ มดินหรื อเจ้าของทีดิน
หยุดการขุดดินหรื อการถมดิน หรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ@นหรื อจัดการแก้ไขการขุดดินหรื อถม
ดินนั@นตามเห็นว่าจําเป็ นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถินเห็นชอบด้วย
กับคําสัง ของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีหนังสื อภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีพนักงานเจ้าหน้าที
ได้มีคาํ สังสังให้บุคคลดังกล่ าวปฏิ บตั ิตามคําสัง ของพนักงานเจ้าหน้าที และให้ถื อว่าคํา สังของเจ้าพนักงาน
เจ้าหน้าทีเป็ นคําสัง ของเจ้าพนักงานท้องถินมาตั@งแต่ตน้
ข้ อ ๓๓ ในการปฏิ บ ตั ิหน้า ที ตามข้อบัญญัติน@ ี พนัก งานเจ้า หน้า ที ต้องแสดงบัตรประจํา ตัว
พนักงานเจ้าหน้าทีตอ่ บุคคลทีเกียวข้อง
ข้ อ ๓๔ ในการปฏิบตั ิหน้าทีตามข้อบัญญัติน@ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ นและพนักงานเจ้าหน้าที
เป็ นเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา

-๙หมวด ๕
หลักประกัน
-------------------ข้ อ ๓๕ ผูป้ ระกอบการรายใดทียืนความจํานงขอใบรับแจ้งการขุดดินถมดินในตําบลนางบวช
ต้องทําหลักประกันการขุดดินถมดิน เพือป้ องกันความเสี ยหายต่างๆ ทีอาจเกิดขึ@นในการขุดดิน ถมดิน และขน
ย้ายดินตลอดระยะเวลาการดําเนินการ และภายหลังจากนั@นอีกเป็ นระยะเวลาสามสิ บวัน
หากผูป้ ระกอบการรายใดก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทรัพย์สินตามวรรคหนึง องค์การบริ หาร
ส่ วนตํา บลนางบวช สามารถเรี ย กผูป้ ระกอบการให้มาดํา เนิ นการแก้ไ ขโดยด่ วน หรื อฟ้ องเรี ยกค่า สิ นไหม
ทดแทนความเสี ยหายตามมูลเหตุแห่งทรัพย์สินนั@น
อนึง การดําเนินการดังกล่าวตามวรรคสอง ไม่ตดั สิ ทธิ องค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช ใน
การทีจะดําเนินคดีอาญากับผูป้ ระกอบการต่อไป
ข้ อ ๓๖ การประมาณค่าสิ นไหมทดแทนความเสี ยหายต่างๆ ทีเกิดขึ@นจากการขุดดิน ถมดิน และ
ขนย้ายดิน ให้เป็ นอํานาจและดุลพินิจ ของสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช
หมวด ๖
การอุทธรณ์
--------------------ข้ อ ๓๗ ผูข้ ุดดิน ผูถ้ มดิน หรื อเจ้าของทีดินผูใ้ ดไม่พอใจคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามข้อ
๓๐ วรรคสอง หรื อข้อ ๓๒ วรรคหนึ งหรื อวรรคสอง ให้มีสิทธิ อุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีทราบคําสัง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึง ไม่เป็ นการทุเลาการบังคับใช้ตามคําสังของเจ้าพนังงานท้องถิน ถ้า
อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลากับบังคับใช้ตามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถิน ให้ยืนคําขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ใน
กรณี เช่นนี@ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงือนไขหรื อไม่ก็ได้ หรื อจะสังให้
วางเงินหรื อหลักทรัพย์ประกันความเสี ยหายทีอาจเกิดขึ@นก็ได้
ให้ผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อคณะกรรม แล้วแต่กรณี พิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็ จ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ทีได้รับอุทธรณ์
คําวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อคณะกรรมการให้ถือเป็ นดีทีสุด

-๑๐หมวด ๗
บทกําหนดโทษ
----------------------------------ข้ อ ๓๘ ผูใ้ ดทําการขุดดินตามข้อ ๕ หรื อทําการถมดินตามข้อ ๒๒ โดยไม่ได้รับใบแจ้งจาก
พนักงานท้องถินตามข้อ ๕ วรรคสอง หรื อข้อ ๒๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี
หรื อปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรื อทั@งจําทั@งปรับ
หากการกระทําตามวรรคหนึงเกิดขึ@นในบริ เวณห้ามขุดหรื อถมทีดินตามประกาศกฎกระทรวง
ผูน้ @ นั ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรื อทั@งจําทั@งปรับ
ข้ อ ๓๙ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามประกาศกฎกระทรวง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมืนบาทและ
ปรับรายวันอีกวันละไม่เกินหนึงพันบาทตลอดเวลาทียงั ไม่ปฏิบตั ิตาม
ข้ อ ๔๐ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามข้อ ๑๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
ข้ อ ๔๑ ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกตามสมควรแก่ พนัก งานเจ้า หน้าที ใ นการ
ปฏิบตั ิ การตามข้อ ๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
ข้ อ ๔๒ ผูข้ ุดดินผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามข้อ ๒๐ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือน หรื อปรับไม่
เกินห้าพันบาท หรื อทั@งจําทั@งปรับ
ข้ อ ๔๓ ผูใ้ ดได้รับคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินให้หยุดการขุดดินหรื อการถมดินตามข้อ ๓๐
วรรคสอง หรื อข้อ ๓๒ วรรคหนึ งหรื อวรรคสอง ไม่ปฏิบตั ิตามคําสังนั@น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิ นหนึ งปี
หรื อปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรื อทั@งจําทั@งปรับ
ข้ อ ๔๔ บรรดาความผิด ตามข้อบัญ ญัติน@ ี นอกจากข้อ ๓๘ วรรคสอง หรื อ ข้อ ๓๕ ให้เ จ้า
พนักงานท้องถินหรื อผูซ้  ึ งเจ้าพนักงานท้องถินมอบหมายมีอาํ นาจเปรี ยบเทียบปรับผูต้ อ้ งหาได้เมือผูต้ อ้ งหาได้
ชํา ระค่า ปรับ ตามจํา นวนทีเปรี ย บเทีย บภายในสามสิ บ วันแล้วให้ถือว่าคดี เลิ กกัน ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาอาญา
ข้ อ ๔๕ ในกรณี ที ห้า งหุ ้น ส่ ว นบริ ษ ัท หรื อ นิ ติ บุ ค คลอื น กระทํา ความผิด ตามข้อ บัญ ญัติ น@ ี
กรรมการผูจ้ ดั การหรื อบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการกระทําอันเป็ นความผิดนั@น ต้องระวางโทษตามทีบญั ญัติไว้
สําหรับความผิดนั@นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ การกระทํานั@นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรื อยินยอมด้วย
ข้ อ ๔๖ ในกรณี ทีมีการกระทําผิดตามข้อบัญญัติน@ ี ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ทีอยูใ่ กล้ชิด
หรื อติดต่อกับทีดินทีมีการกระทําผิดเกิดขึ@นและได้รับความเสี ยหาย เนื องจากการกระทําผิดนั@น เป็ นผูเ้ สี ยหาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
ข้ อ ๔๗ ผูใ้ ดขุดดินหรื อถมดินอันมีลกั ษณะทีตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถินตามข้อบัญญัติน@ ี
อยูก่ ่อนวันทีขอ้ บัญญัติน@ ี มีผลใช้บงั คับให้ปฏิบตั ิตามข้อ ๕ หรื อขอ ๒๒ แล้วแต่กรณี ภายในสิ บห้าวันนับแต่
วันทีขอ้ บัญญัติน@ ีมีผลใช้บงั คับ และเมือได้ดาํ เนินการแล้วให้ถือว่าผูน้ @ นั ได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัติน@ ี

-๑๑ข้ อ ๔๘ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช มีหน้าทีรักษาการให้เป็ นไปตาม
ข้อบัญญัติน@ ี และให้มีอาํ นาจออกระเรี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ หรื อคําสัง เพือปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตาม
ข้อบัญญัติน@ ี
ประกาศ ณ วันที

เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

( นายพยอม ดีเสมอ )
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลนางบวช
เห็นชอบ

( นายวีระศักดิL วิจิตร์แสงศรี )
นายอําเภอเดิมบางนางบวช
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