
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
เรื่อง   การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  วาดวยการขุดดินและถมดิน  

ในเขตพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  

พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๘  (๑)  แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  

องคการบริหารสวนตําบลไรโคกโดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

และนายอําเภอบานลาด  จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก  เรื่อง  การขุดดิน

และถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไรโคกตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ  ๓  บรรดาขอบัญญัติ  ระเบียบ  และคําส่ังอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคกเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ

ออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ  ๕  ในขอบัญญัตินี้   

   “ดิน”  หมายความรวมถึงหิน  กรวด  หรือทรายและอินทรียวัตถุตาง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 

 “พ้ืนดิน”  หมายความวา  พ้ืนผิวของที่ดินท่ีเปนอยูตามสภาพธรรมชาติ 

   “บอดิน”  หมายความวา  แอง  บอ  สระ  หรือชองวางใตพ้ืนดินท่ีเกิดจากการขุดดิน 

้หนา   ๒๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



 “ขุดดิน”  หมายความวา  กระทําแกพ้ืนดินเพ่ือนําดนิขึ้นจากพ้ืนดินหรอืทําใหพ้ืนดินเปนบอดิน 

 “ถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ  ตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม 

 “เนินดิน”  หมายความวา  ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 

 “แผนผังบริเวณ”  หมายความวา  แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน  ที่ตั้ง  และขอบเขต 

ของที่ดินท่ีจะขุดดินหรือถมดิน  รวมทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสรางที่อยูขางเคียง 

 “รายการ”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน  ความลึก

ของบอดินที่จะขดุ  หรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน  ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดิน  ระยะหาง

จากขอบบอดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  วิธีการปองกันการพังทลายของดิน 

หรือส่ิงปลูกสรางและวิธีการในการขุดดินหรือการถมดิน 

 “แบบแปลน”  หมายความวา  แบบแสดงแผนที่สังเขป  แผนผังบริเวณ  รูปตัด 

และรายละเอียด  ในการขุดดินและถมดิน 

 “รายการประกอบแปลน”  หมายความวา  ขอความแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดท่ีดิน  

ความลึก  และขนาดของบอดินท่ีจะขุด  ความสูงและพ้ืนท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน  ความลาดเอียง 

ของบอดินหรือเนินดิน  ระยะหางจากบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  

วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง  และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน  ตลอดจน 

สภาพพ้ืนที่และบริเวณขางเคียงระดบัดนิเดิม  คุณสมบัติของดนิที่จะขุดหรอืจะถม  พรอมท้ังวิธีการปฏิบัติ

หรือวิธีการสําหรับขุดดินหรือถมดินเพ่ือไปตามแบบแปลน 

 “รายการคํานวณ”  หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพ 

ความลาดเอียงท่ีปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน  หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัย 

ของกําแพงดินหรือรายการแสดงวิธีการคํานวณวิธีการปองกันการพังทลายของดินดวยวิธีอื่น 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติ 

ตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๖ ขอบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไดตามกฎหมายนั้นแลว 

้หนา   ๒๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ขอ  ๗  เพ่ือประโยชนในการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสรางตลอดจนการอื่น 

ที่จําเปนเพ่ือปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกประกาศกําหนด 

 (๑)  บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน 

 (๒)  ความสัมพันธหรือความลาดเอียงของบอดินตามชนิดของดิน  ทั้งนี้  ระยะดิ่ง 

ตอระยะราบไมนอยกวา  ๑  ตอ  ๒  ของความลึก  และขนาดของบอดินท่ีจะขุดดินความสูงและพ้ืนท่ี 

ของเนินดินที่จะถมดิน  และระยะหางจากขอบบอดิน  หรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอ่ืน 

 (๓)  วิธีการปองกันการพังทลายของดิน  หรือส่ิงปลูกสราง 

 (๔)  วิธีการใหความคุมครอง  และความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก 

 (๕)  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขุดดินหรือถมดิน 

ขอ  ๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ัง  ยกเวน  ผอนผัน  ระงับ  หรือกําหนดเงื่อนไข 

ในการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ตามที่เห็นสมควรไดในกรณี 

 (๑)  การขุดดิน  ถมดินของหนวยงานราชการ  หรือราชการสวนทองถิ่นท่ีใชในราชการ  

เพ่ือสาธารณประโยชน 

 (๒)  การขุดดิน  ถมดิน  ภายในศาสนสถานเพ่ือศาสนาประโยชน 

 (๓)  การขุดดิน  ถมดินขององคการระหวางประเทศหรือหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามความตกลง

ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 

 (๔) การขุดดิน  ถมดินขององคกรของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใชในกิจการ 

ขององคกรหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 

หมวด  ๒ 

การขดุดิน 

ขอ  ๙  ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน  โดยมีความลึกจากระดบัพ้ืนดนิเกินสามเมตร  หรือมีพ้ืนที่  

ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด  

ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดจะตองจัดทําแบบแปลน  รายการประกอบแปลน  

และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  

ระดับวุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกร  โดยย่ืนเอกสารแจงขอมูล  ดังตอไปนี้ 

 (๑)  แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 

้หนา   ๒๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



 (๒)  แผนผังแสดงเขตพ้ืนที่และที่ดินบริเวณขางเคียง 

 (๓)  รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖  แหงพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

 (๔)  วิธีการขุดดินและขนดิน 

 (๕)  ระยะเวลาทําการขุดดิน 

 (๖)  ชื่อผูควบคุมงานซึ่งมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖  

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

 (๗)  ที่ตั้งสํานักงานของผูแจง 

 (๘)  ภาระผูกพันตาง ๆ  ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 

 (๙)  เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการกําหนด 

ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ตามแบบที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  เ พ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแก ผูนั้นภายในเจ็ดวัน 

นับแตวันท่ีไดรับแจงและใหผูแจงเริ่มทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน 

นับแตวันที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง  ถาผูแจงไมมาแกไขใหถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 

ออกคําส่ังใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันส้ินผล 

ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดในวรรคสาม  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง

ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

ผูไดรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๐  คาธรรมเนียมและคาใชจายท่ีเก็บไดตามขอ  ๙  วรรคหา  ใหเปนรายไดขององคการบริหาร

สวนตําบลไรโคก 

ขอ  ๑๑  ในระหวางท่ีมีการขุดดิน  ผูขุดดินตามขอ  ๙  จะตองเก็บใบรับแจง  แผนผังบริเวณ

และรายการไวที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด  และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได 

ถาใบแจงชํารุด  สูญหาย  หรือถูกทําลายในสาระสําคัญใหผูขุดดินตามขอ  ๙  ขอรับใบแทน 

ใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันท่ีทราบถึงการชํารุด  สูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 

้หนา   ๒๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



 ขอ  ๑๒  ผูขุดดินตามขอ  ๙  ตองขุดดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖   

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ  ๑๓ ผูขุดดินตามขอ  ๙  ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ  ๑๒   

และจะตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือที่ไดรับมอบหมาย 

 ขอ  ๑๔ การไดรับใบรับแจงจากพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน 

ที่ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอมไมวาจะเปนเจาของที่ดิน   

ผูครอบครองที่ดิน  ลูกจางหรือตัวแทนผูขุดดินตองรับผิดชอบชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น   

เวนแตจะมีเหตุที่ไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

ขอ  ๑๕ การขุดบอน้ําใชที่มีพ้ืนที่ปากบอไมเกินส่ีตารางเมตร  ผูขุดดินไมตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ  ๑๖ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือมี พ้ืนที่ปากบอดิน 

เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร  ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น  หรือท่ีสาธารณะ 

เปนระยะไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกัน 

การพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง  โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิศวกร   

ขอ  ๑๗  ในการขุดดินถาพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ  หรือแรที่มีคุณคา 

ทางเศรษฐกิจ  หรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยาใหผูขุดดินตามขอ  ๙  ขอ  ๑๕  และขอ  ๑๖   

หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในสามวันนับแตวันที่พบ 

และใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีทราบโดยดวน  แลวแตกรณี   

ในกรณีเชนนี้ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

หมวด  ๓ 

การถมดนิ 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะทําการถมดิน  โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตาง 

จากเจาของที่ดินอยูขางเคียง  และมีพ้ืนท่ีของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่น

ประกาศกําหนดตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดิน 

ที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น 

้หนา   ๒๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



พ้ืนที่ท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งตองไมเกินสองพันตารางเมตร 

การถมดินที่มีพ้ืนท่ีเกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด

ตามวรรคหนึ่ง  จะตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 

 การถมดินตามวรรคสอง  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจกําหนดความสูงของเนินดินตามสภาพพ้ืนท่ี  

เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน  หรือไดรับความเดือดรอนแกบุคคลอื่นตามขอ  ๗  ได 

การถมดินตามวรรคสาม  หากมีความสูงของเนินดินตั้งแตสองเมตรขึ้นไปตองจัดทําแบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  

สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกรแนบมาพรอมกับใบแจงการถมดิน 

 ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสองโดยถูกตองแลวใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายใน  ๗  วัน

นับแตวันท่ีไดรับแจง  และใหผูแจงเริ่มตนการถมดินตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันท่ีไดรับใบแจงใหนําขอบัญญัติ

ขอ  ๙  วรรคสาม  วรรคส่ี  วรรคหา  ขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๔  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๑๙  ผูถมดินตามขอ  ๑๘  ตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  ๖  

แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ขอ  ๒๐ ผูถมดินตามขอ  ๑๘  ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ  ๑๙   

และตองรับผิดชอบในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งกระทําในทางการท่ีจางหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

หมวด  ๔ 

พนักงานเจาหนาที ่

ขอ  ๒๑  ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดิน

หรือถมดินอันไมปฏิบัติตามขอ  ๑๒  ขอ  ๑๖  หรือขอ  ๑๙  มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่น 

ส่ังใหหยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได 

เมื่อไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังใหพนักงานเจาหนาท่ีเขาไปตรวจสอบ

สถานท่ีขุดดินหรือถมดิน  และรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา 

ความเสียหายไดเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น  ใหมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือ 

สงใหผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหาย 

ที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินไดตามท่ีเห็นสมควร 

้หนา   ๒๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



เจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย 

ขอ  ๒๒ พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามขอ  ๙   

หรือการถมดินตามขอ  ๑๘  วาไดปฏิบัติตามขอบัญญัติหรือประกาศตามที่ออกตามขอบัญญัติหรือไม  

ทั้งนี้  ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือระหวางเวลาทําการ  และใหผูขุดดิน  ผูถมดิน  

หรือตัวแทน  หรือเจาของท่ีดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ขอ  ๒๓  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด

ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น  ใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําส่ัง

ใหผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหาย 

ท่ีอาจเกิดขึ้น  หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้นแลวแตกรณี  และใหเจาพนักงานทองถิ่น 

มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือตามท่ีเห็นวาจําเปนเพ่ือปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได 

ขอ  ๒๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามขอบัญญัตินี้พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัว

พนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 

ขอ  ๒๕  ในการปฏิบัติการตามขอบัญญัตินี้  เจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาท่ีเปน  

เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ  ๒๖  ผูใดทําการขุดดินตามขอ  ๙  หรือทําการถมดินตามขอ  ๑๘  วรรคสามโดยไมไดรับ 

ใบแจงจากพนักงานทองถิ่นตามขอ  ๙  วรรคสอง  หรือขอ  ๑๘  วรรคหก  แลวแตกรณี  ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

หากการกระทําตามวรรคหนึ่ง  เกิดขึ้นในบริเวณหามขุดหรือถมดินตามขอ  ๗  (๑)  ผูนั้น 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ  ๒๗  ผูใดฝาฝนขอ  ๑๒  และขอ  ๑๙  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท  และปรับ

เปนรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ไมปฏิบัติตาม   

ขอ  ๒๘  ผูใดฝาฝนขอ  ๑๖  และขอ  ๑๘  วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่หมื่นบาท 

้หนา   ๒๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ขอ  ๒๙  ผูขุดดินผูใดฝาฝนขอ  ๑๗  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินหาพันบาท

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ  ๓๐  ผูใดไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานทองถิน่ใหหยุดการขดุดิน  หรือการถมดินตามขอ  ๒๑  

วรรคสอง  หรือขอ  ๒๓  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ  ๓๑  ผูใดไดรับคําส่ังจากพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินตามขอ  ๒๑  วรรคสอง  หรือขอ  ๒๓  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้น  

ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท  และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาทตลอดเวลา 

ที่ไมปฏิบัติตาม 

ขอ  ๓๒ ผู ใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ 

ในการปฏิบัติการตามขอ  ๒๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 

ขอ  ๓๓  ผูใดไดรับคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือการถมดินตามขอ  ๒๑  

วรรคสอง  หรือขอ  ๒๓  ไมปฏิบัติตามคําส่ังนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ขอ  ๓๔ บรรดาความผิดตามขอบัญญัตินี้นอกจากความผิดตามขอ  ๒๖  วรรคสอง   

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได 

เมื่อไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในกําหนดเวลาสามสิบวันใหถือวาคดีเลิกกัน  

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ขอ  ๓๕  ในกรณีที่หางหุนสวน  บริษัท  หรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  

กรรมการผูจัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนั้นตองระวางโทษ 

ตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น

หรือยินยอมดวย   

ขอ  ๓๖  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามขอบัญญัตินี้  ใหถือวาเจาของอสังหาริมทรัพย 

ที่อยูใกลชิด  หรือติดตอกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและไดรับความเสียหาย  เนื่องจาก 

การกระทําความผิดนั้นเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

้หนา   ๒๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



ขอ  ๓๗  ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามขอบัญญัตินี้

อยูกอนวันที่ขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับใหปฏิบัติตามขอ  ๙  ขอ  ๑๘  แลวแตกรณี  ภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่ขอบัญญัตนิี้มผีลใชบังคบั  และเมื่อไดดําเนินการแลวใหถือวาผูนั้นไดรับใบแจงตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

สมิง  คงประเสริฐ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลไรโคก 

้หนา   ๒๑๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนพิเศษ   ๑๖๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๖   มิถุนายน   ๒๕๖๒



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลไรโคก 
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕61 

 
ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม 
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คาธรรมเนียม 
1.1 ใบรับแจง การขุดดิน หรือถมดิน 
1.2 คาคัดสําเนา หรือถายเอกสาร 
1.3 คารับรองสําเนา 
คาใชจาย 
2.1 คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน 
หรือถมดิน 
2.2 คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน 
หรือถมดิน 

 
ฉบับละ 500 บาท 

หนาละ 1 บาท 
คําละ 5 บาท 

 
ใหจายเทาท่ีจําเปนและใชจาย 

 
ใหจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบ
ของทางราชการแกผูไปทํางาน   

เทาอัตราของทางราชการ 
 

 
 


