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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 
เรื่อง   การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

โดยเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด  ว่าด้วยการขุดดินและ 

ถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร 

ส่วนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘   

และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ

บางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  และ 

มาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 

แห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดโดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

และนายอําเภอยางตลาด  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ให้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดเรื่อง  การขุดดิน 

และถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตนิี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดตั้งแต่วันที่ได้ประกาศไว้ 

โดยเปิดเผย  ณ  สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดแล้ว  ๖๐  วัน 

ข้อ ๓ ในข้อบัญญัตินี้ 

“พื้นดิน”  หมายความว่า  พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 

“ขุดดิน”  หมายความว่า  การกระทําแก่พื้นดิน  เพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดิน  หรือทําให้พื้นดินเป็นบ่อ 

“บ่อดิน”  หมายความว่า  แอ่ง  บ่อ  สระ  หรือช่องว่างใต้พื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน 

“ถมดิน”  หมายความว่า  การกระทําใด ๆ  ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 

“เนินดิน”  หมายความว่า  ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน 

“แผนผังบริเวณ”  หมายความว่า  แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน  ที่ตั้ง  และขอบเขตของที่ดิน 

ที่จะขุดดิน  หรือถมดิน  รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 
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“รายการ”  หมายความว่า  ข้อความชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของดิน  ความลึกของบ่อดิน

ที่จะขุดดิน  หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน  ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจาก 

ขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน  วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือ 

ส่ิงปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 

“พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๔ ห้ามผู้ใดทําการขุดดินหรือถมดิน  บริเวณเขตองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด   

เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน 

ข้อ ๕ การขุดดินหรือถมดิน  ให้มีความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดิน  หรือเนินดิน 

ไม่น้อยกว่า  ๑  ต่อ  ๒   

ข้อ ๖ ผู้ใดที่จะถมดิน  ต้องหาวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน  หรือส่ิงปลูกสร้างไม่ให้รบกวน 

หรือก่อเหตุเดือนร้อนแก่ที่ดินข้างเคียง 

ข้อ ๗ ให้ผู้ที่จะขุดดินและถมดินกําหนดวิธีการให้ความคุ้มครอง  และความปลอดภัย  แก่คนงาน

และบุคคลภายนอก 

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร  หรือมีพื้นที่

ปากบ่อดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร  หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด  

ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลตามที่ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๙ การขุดบ่อน้ําใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกินส่ีตารางเมตร  ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น 

ข้อ ๑๐ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร  เม่ือจะขุดดินใกล้แนวเขต

ที่ดินของผู้อ่ืนในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน  ต้องจัดการป้องกันการพังทลาย

ของดินตามวิสัยที่ควรกระทํา 

ข้อ ๑๑ ในการขุดดิน  ถ้าพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ์  หรือแร่ที่มีคุณค่า 

ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาทางด้านธรณีวิทยา  ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้ว
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รายงานให้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้ 

กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดิน  โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ

ที่อยู่ข้างเคียง  และมีพื้นที่เนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร  หรือพื้นที่ตามเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

กําหนดต้องจัดให้มีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง

หรือบุคคลอ่ืน 

การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

กําหนด  นอกจากจะจัดให้มีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่งแล้ว  ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด 

ข้อ ๑๓ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุด

ดินหรือถมดิน  มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นส่ังให้หยุดการขุดดินและถมดินนั้นได้ 

ข้อ ๑๔ พนักงานเจ้าหน้าที่  มีอํานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดินในระหว่าง 

พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการและให้ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดิน  หรือตัวแทน  หรือ

เจ้าของที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดิน  ได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคําส่ังให้  

ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดิน  หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่ 

อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้นแล้วแต่กรณี  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจ

ออกคําส่ังเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจําเป็น  เพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้ 

ข้อ ๑๖ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินให้พนักงานที่มีคําส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดินหรือเจ้าของ

ที่ดินหยุดการขุดดิน  หรือการถมดิน  หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไข 

การขุดดินหรือการถมดินนั้น  ตามที่เห็นว่าจําเป็นได้ 

ข้อ ๑๗ ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดิน  ผู้ใดไม่พอใจคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีสิทธิ 

อุทธรณ์คําส่ังดังกล่าว  ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคําส่ัง 

ข้อ ๑๘ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้ในบทกําหนดโทษ 

แห่งพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
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ข้อ ๑๙ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้

ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ใช้บังคับ  ให้ได้รับการยกเว้นตามข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๐ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดินให้เป็นไปตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๒๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาดเป็นผู้รักษาการณ์ตามข้อบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

สุขุมวรัชญ์  อัครเศรษฐัง 

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลยางตลาด 



 

บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลยางตลาด 

เร่ือง  การขุดดินและถมดนิ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

ลําดับ รายการ บาท 

๑ 

 

 

 

๒ 

คาธรรมเนียม 

(๑)คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือการถมดิน  ฉบับละ   

(๒)คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร  หนาละ 

 

คาใชจาย 

(๑)คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ 

สถานท่ีขุดดินหรือถมดิน 

(๒)คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ 

สถานท่ีขุดดินหรือถมดิน 

 

 

๕๐๐ 

๑ 

 

 

ใหจายเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง 

 

ใหจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบของ

ทางราชการแกผูไปทํางานเทาอัตรา

ของทางราชการ 

 

 
 

 

 

 

 


