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บันทึกหลกัการและเหตุผล 

ประกอบร่างเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
เร่ือง การขุดดินและถมดนิ พ.ศ. 2556 
....................................................... 

 
หลักการ 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 17 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ โดยนายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ขอเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน          
พ.ศ. 2556 ต่อสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็นเทศบัญญัติของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
 

เหตุผล 
เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพ้ืนที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืนอย่าง

กว้างขวางแต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและ
ความปลอดภัยของประชาชนได้ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่  จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติ เรื่อง การขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2556 ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543 เทศบาลต าบลเฝ้าไร่                     
จึงตราเทศบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
ต่อไป 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
เร่ือง การขุดดินและถมดนิ พ.ศ. 2556 

.............................................. 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 5          
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 
2543 เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบลเฝ้าไร่และโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองคาย จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556 ” 
ข้อ 2 เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ส านักงาน

เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ แล้วเจ็ดวัน 
ข้อ 3 ในบรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้ 

ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
ข้อ 4 ในเทศบัญญัตินี้ 
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน 
“พื้นดิน” หมายความว่า พ้ืนผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
“ขุดดิน” หมายความว่า การกระท าแก่พ้ืนดินเพื่อน าดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือท าให้พื้นดินเป็นบ่อดิน 
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดินที่เกิดจากการขุดดิน 
“ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใด ต่อดินหรือพ้ืนดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือ

ถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน 

หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดิน
หรือถมดิน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ ส าหรับเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 5 เทศบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดิน และถมดินซึ่งกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอ่ืนที่

ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว 
ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในการป้องกันความเสียหาย        

แก่ทรัพย์สินและอันตรายที่อาจเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหาย     
ต่อทรัพย์สินของบุคคลหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ จึงก าหนด ดังนี้ 

(6.1) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน ได้แก่ เขตโบราณสถาน อุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนที่ดินสาธารณะ          
ล าเหมืองสาธารณะ แม่น้ า หรือบริเวณหรือสถานที่ ที่มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ประกาศหรือห้ามไว้เฉพาะ
แล้ว 
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 (6.2) ความสัมพันธ์ของการลาดเอียงของบ่อดิน หรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อ
ดินที่จะขุด ความสูงและพ้ืนที่ของเนินดินที่จะถม และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างของบุคคลอื่น 

กรณีขุดดิน ความลาดเอียงและความลึกของบ่อดิน ต้องมีความลาดเอียงและความลึกในอัตราส่วนแนวตั้ง
และแนวนอน ในอัตราส่วน 1 : 1 หรือประมาณสี่สิบห้าองศา และมีความลึกตามข้อ 6 ระยะห่างจากขอบบ่อดินถึง
เขตที่ดินของบุคคลอ่ืนอย่างน้อยหนึ่งเท่าของความลึก และจากสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืนอย่างน้อยสองเท่าของ
ความลึก 

กรณีถมดิน ความสูงและพ้ืนที่เนินดินที่จะถมจะต้องมีความสูงไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรของระดับถนน     
และพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร ระยะห่างจากเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน
อย่างน้อยหนึ่งเมตร 

(6.3) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้ขุดดินหรือถมดินจะต้องท าการป้องกันการ
พังทลายของดิน เพ่ือมิให้ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืนได้รับความเสียหาย เช่น ปลูกต้นไม้ ยึดขอบบ่อดิน
หรือสร้างแนวก าแพง หรือวิธีการอื่นใดท่ีจะช่วยป้องกันการพังทลายของดิน 

(6.4) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก ผู้ขุดดินหรือถมดินจะต้อง
ประกาศแจ้งเตือนให้บุคคลภายใน (คนงาน) และภายนอกให้ได้รับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยให้ถือว่าพ้ืนที่
ขุดหรือถมดินเป็นพ้ืนที่อันตรายหากมีผู้ได้รับอันตรายจากการขุดดินหรือถมดินดังกล่าวผู้ท าการขุดหรือถมดิน 
จะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา 

(6.5) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขอ่ืน ในการขุดดินหรือถมดินผู้มีความประสงค์จะขุดดินหรือถมดินตาม
ข้อ 6 และข้อ 15 จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข ดังนี้ 

1. ผู้ประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีเอกสารจดทะเบียนประกอบที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

2. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีสถานที ่เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์พร้อมที่จะด าเนินการ 
3. ผู้ประกอบการจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงาน  ซ่ึงจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า                 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง 
4. ผู้ขอรับใบอนุญาต จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการเองทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกค่าใช้จ่าย

เองทั้งหมด 
5. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อตกลงตามเอกสารหรือสัญญาที่ท าไว้เทศบาลต าบลเฝ้าไร่   

ทุกประการ 
 

การขุดดิน 
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน

หนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

(7.1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
(7.2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
(7.3) รายการที่ก าหนดไว้ตาม ข้อ 6 ประกอบด้วย 

(1) ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินที่จะท าการขุด 
(2) ความลึกของบ่อดินที่จะขุดหรือความสูงของเนินดินที่จะถม 



เทศบัญญตัิเทศบาลต าบลเฝ้าไร่  เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556                                                                   4 
 

(3) ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน 
(4) ระยะระหว่างขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงท่ีดินหรือส่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน 
(5) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

(7.4) วิธีการในการขุดและการขนดิน 
(7.5) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
(7.6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบัญญัติ 
(7.7) ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
(7.8) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน 
ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตาม

แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  
เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดิน  

ตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้ง
ให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 8 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ 7 วรรคสาม ให้เป็นรายได้ของเทศบาลต าบลเฝ้าไร่ 
ข้อ 9 ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามข้อ 7 ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผัง บริเวณและรายการไว้ที่สถานที่

ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 
ข้อ 10 ผู้ขุดดินตามข้อ 7 ต้องท าการขุดดินให้ถูกต้อง ตามข้อก าหนดในข้อ 6 
ข้อ 11 ผู้ขุดดินตามข้อ 7 ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทน ให้ปฏิบัติตามข้อ 6 และต้องรับผิดชอบในการ

กระท าของลูกจ้างหรือตัวแทน ซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้าง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ข้อ 12 การได้รับใบแจ้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 7 ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน 
ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้นเว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

ข้อ 13 การขุดบ่อน้ าใช้ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ข้อ 14 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อ่ืน 

ในระยะน้อยกว่าสองเท่า ของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควร
กระท า 

ข้อ 15 ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ
ทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตาม ข้อ 7 ข้อ 13 หรือ 14 หยุดการขุดดินบริเวณนี้ไว้ก่อน แล้วรายงาน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือ
ทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น 
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การถมดิน 
ข้อ 16 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของอยู่ข้างเคียง 

และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดต้องจัดให้มี
การระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน 

พ้ืนที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร การถมดินที่มี
พ้ืนที่เกินพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากต้องจัด
ให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 

ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้
แจ้งเริ่มต้นท าการถมดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง ให้น าข้อความในข้อ 7 วรรคสามและวรรคสี่ ข้อ 8   
ข้อ 9 และข้อ 12 มาบังคับใช้ตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 17 ผู้ถมดินตาม ข้อ 16 ต้องท าการถมดินให้ถูกต้องตามข้อก าหนดในข้อ 6 
ข้อ 18 ผู้ถมดินตาม ข้อ16 ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทน ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 17 และต้องรับผิดในการ

กระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
ข้อ 19 ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอัน

ไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 10 ข้อ 14 และข้อ 17 มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ 
เมื่อได้รับค าร้องตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุด

ดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรือจะ
เกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุด
การขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 19 นี้ ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย 
ข้อ 20 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ที่มีการขุดดินตามข้อ 7 หรือการถมดินตาม

ข้อ 16 ว่าได้ปฏิบัติตามข้อบัญญัติต าบลหรือประกาศที่ออกตามข้อบัญญัติต าบลหรือไม่  ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ และให้ผู้ขุดดินผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดิน
อ านวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ 21 ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดิน ได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้มีค าสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือ
เจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุด
ดินหรือป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้ 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการ
ขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่
เห็นว่าจ าเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีค าสั่งให้บุคคล 
 



เทศบญัญตัิเทศบาลต าบลเฝ้าไร่  เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556                                                                   6 
 
ดังกล่าวปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  และให้ถือว่าค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นค าสั่งของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตั้งแต่ต้น 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสองให้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
ที่สิ้นผล 

ข้อ 22 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามเทศบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อ 23 ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2543 และการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้       
ให้พนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
การอุทธรณ์ 

ข้อ 24 ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 19 วรรคสอง 
หรือ ข้อ 21 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ถ้าผู้อุทธรณ์
ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้หรือจะสั่งให้ส่งเงินหรือหลักทรัพย์
ประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนก็ได้ 

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้อุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

บทก าหนดโทษ 
ข้อ 25 ผู้ใดท าการขุดดินตามข้อ 7 หรือท าการถมดินตามข้อ 16 วรรคสามโดยไม่ได้รับใบแจ้งจาก              

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 7 วรรคสอง หรือข้อ 16 วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท
และมีความผิดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543 

หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตาม  ข้อ 5(1) ผู้นั้นต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ข้อ 26 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ 10 หรือ ข้อ 17 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและปรับเป็นรายวัน
อีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม และมีความผิดตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ข้อ 27 ผู้ใดปฏิบัติตามข้อ 14 และข้อ 16 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมี
ความผิดตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ข้อ 28 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามข้อ 20 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน   
พ.ศ. 2543 

ข้อ 29 ผู้ขุดดินผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามข้อ 15 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและมีความผิดตามมาตรา 
39 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
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ข้อ 30 ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตามข้อ 19 วรรคสองหรือ

ข้อ 21 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมีความผิดตาม
มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ข้อ 31 ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการ
แก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามข้อ 19 วรรคสอง หรือข้อ 21 วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตามและมี
ความผิดตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ข้อ 32 ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระท าความผิดตามเทศบัญญัตินี้กรรมการผู้จัดการ
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท าเป็นความผิดนั้น ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติส าหรับความผิดนั้นๆด้วย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

ข้อ 33 ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามข้อบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ใกล้ชิดหรือ
ติดต่อกับที่ดินที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดนั้น  เป็นผู้เสียง
หายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ 34 ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 7 หรือข้อ 16 แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับในเขตเทศบาลต าบลเฝ้าไร่และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตาม
ข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ 35 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้และให้มีอ านาจออก
ระเบียบ ข้อบัญญัติหรือค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัติต าบลนี้ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  27 เดอืน พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 

 
 
 

(นายบุญธง เทพา) 
นายกเทศมนตรีต าบลเฝ้าไร่ 

 
 
 

เห็นชอบ 
 
 

 (นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์) 
      นายอ าเภอเฝ้าไร่ ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย 
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

 

รายการ ค่าธรรมเนียม / ฉบับ 
ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน 2,000 บาท 
ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร 1 บาท 
ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ให้จ่ายเท่าที่จ าเป็นและใช้จ่ายจริง 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือ  
ถมดิน 

ให้จ่ายเท่าที่จ าเป็นตามระเบียบของทางราชการ 
แก่ผู้ที่ไปท างานเท่าอัตราของทางราชการ 

 


