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  อาศัยความนัยมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  
พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา  ในสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยท่ีส่ี  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันท่ี  ๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๓   
และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์ได้ลงนามเห็นชอบตามหนังสืออำเภอบำเหน็จณรงค์  ท่ี ชย ๐๐๒๓.๑๘/
๓๑๗๔  ลงวันท่ี  ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๖๔  จึงประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล  เรื่อง  การขุด
ดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ให้มีผลบังคับใช้นับแต่วันท่ีได้ปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การ
บริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน   
 

  ท้ังนี้  หากผู้ใดมีความประสงค์ขอรับสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
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หลักการ 

ให้มีข้อบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

เหตุผล 
 เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบการขุดดินและถมดินภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกเพชรพัฒนา ซึ่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.๒๕๔๓  
ให้กระทำได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติจึงตราข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การขุดดิน
และถมดิน  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
ตำบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  ๗)  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับมาตรา  ๗  มาตรา  ๘  
มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคก
เพชรพัฒนา  และนายอำเภอบำเหน็จณรงค์   จึงตราข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ข้อบัญญัตินี้  เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  เรื่อง  การ
ขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ  ๒  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  นับแต่วันถัดจาก 

วันท่ีได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓  บรรดาข้อบัญญัติ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  และคำส่ังอื่นใดในส่วนท่ีได้ตราไว้แล้ว  
ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้ปฏิบัติการตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
  “ดิน”  หมายความว่า  หิน  กรวด  หรือทราย  หรืออินทรียวัตถุต่าง ๆ  ท่ีเจือปนกับดิน 
  “พื้นดิน”  หมายความว่า  พื้นผิวของดินท่ีเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
  “ขุดดิน”  หมายความว่า  การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดิน  หรือทำให้พื้นดิน
เป็นบ่อดิน 
  “บ่อดิน”  หมายความว่า  แอ่ง  บ่อ  สระ  หรือช่องว่างใต้ดินท่ีเกิดจากการขุดดิน 
  “ถมดิน”  หมายความว่า  การกระทำใด ๆ  ต่อดินหรือพื้นดินโดยการถมดิน 
  “เนินดิน”  หมายความว่า  ดินท่ีสูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน 
  “แบบแปลน”  หมายความว่า  แบบแสดงแผนท่ีสังเขป  แผนผังบริเวณ  รูปตัด  และ
รายละเอียดในการขุดดินและถมดิน 
  “รายการประกอบแปลน”  หมายความว่า  ข้อความแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดท่ีดิน  
ความลึกและขนาดของบ่อดินท่ีจะขุด  ความสูงและพื้นท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน  ความลาดเอียงของบ่อดิน
หรือเนินดิน  ระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอื่น  วิธีการป้องกันการ
พังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  และวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพื้นท่ีและบริเวณ 
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ข้างเคียงระดับดินเดิม  คุณสมบัติของดินท่ีจะขุดหรือจะถม  พร้อมท้ังวิธีการปฏิบัติ  หรือวิธีการสำหรับขุด
ดินหรือถมดินเพื่อไปตามแบบแปลน 
  “รายการคำนวณ”  หมายความว่า  รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสถียรภาพความ
ลาดเอียงท่ีปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน  หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงดิน  
หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณวิธีป้องกันการพังทลายของดินด้วยวิธีอื่น 
  “ท่ีสาธารณะ”  หมายความว่า  ท่ีซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไป  หรือใช้เป็นทาง
สัญจรได้   ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่  ให้หมายความรวมถึง  ทางสาธารณะ  และลำห้วย
สาธารณะด้วย 
  “คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ต้ังแต่  ๓-๗  คนซึ่งประกอบด้วย  รองนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล  และผู้ซึ่งนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเห็นสมควร  ให้มีหน้าท่ีตรวจสอบการขุดดิน  ถมดินก่อนออกใบรับแจ้งการขุดดิน
ถมดินตามแบบแปลนหรือข้อกำหนดรวมไปถึงกรณีมีการร้องเรียนเพื่อนำเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดำเนินการต่อไป 
 

การขุดดิน 
 ข้อ  ๕  ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน  ๓  เมตร  หรือพื้นท่ีปาก
บ่อดินเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด
จะต้องจัดทำแบบแปลน  รายการประกอบแปลน  และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีกำหนดในท้ายข้อบังคับนี้ 
 ข้อ  ๖  การขุดดินท่ีมีความลึกเกิน  ๒๐  เมตร  ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูก
สร้างโดยมีการติดต้ังอุปกรณ์สำหรับวัดการเคล่ือนตัวของดิน  และต้องจัดทำแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนและรายการคำนวณ  ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สาขา
วิศวกรรมโยธา  ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรม  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การขุดบ่อน้ำใช้  ท่ีมีพื้นท่ีปากบ่อดินไม่เกิน  ๔  ตารางเมตร 
 ข้อ  ๗  ห้ามดำเนินการขุดดิน  เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือรังสี  โดย
เด็ดขาด 
 ข้อ  ๘  การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน  ๒  เมตร  หรือมีพื้นท่ีปากบ่อดินเกิน  ๓,๐๐๐
ตารางเมตร  ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่นหรือท่ีสาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าสอง
เท่าของความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร  กรณีบ่อทรายปากบ่อทรายจะต้องห่างจาก
แนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่น  หรือท่ีสาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า  ๔  เท่าของความลึกของบ่อทรายท่ีจะ
ขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตร  เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  เว้นแต่จะได้มีการ 
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จัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  โดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรม  ตามกฎหมายว่า
ด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ข้อ  ๙  ในระหว่างการขุดดินตามมาตรา  ๑๗  ผู้ขุดดินจะต้องระบายน้ำบนพื้นดิน  บริเวณขอบบ่อ
ดินไม่ให้น้ำท่วมขัง  และต้องไม่ใช้พื้นท่ีบริเวณขอบบ่อดินเป็นท่ีกองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะท่ีอาจจะ
เป็นอันตรายแก่การพังทลายของดิน  หรือส่ิงปลูกสร้าง 
 ข้อ  ๑๐  ในระหว่างการขุดดิน  ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง  แผนผังบริเวณ  และรายการไว้ที่ขุดดิน
ชุดหนึ่ง  และพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจดูได้ 
 ข้อ  ๑๑  ผู้ขุดดินจะต้องดำเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (๑)  การขุดดิน  ต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน 
  (๒)  การขุดดิน  ต้องห่างจากอาคารบ้านเรือนผู้อื่นอย่างน้อย  ๑๐  เมตร  ความลาดเอียง
๐.๕  เท่าของความลึก 
  (๓)  การขุดดิน  ต้องห่างจากท่ีดินใกล้เคียงอย่างน้อย  ๕  เมตร  ยกเว้นการขุดทราย  
ต้องห่างจากท่ีดินใกล้เคียงอย่างน้อย  ๑๐  เมตร  ความลาดเอียง  ๐.๕  เท่าของความลึกจากท่ีดินใกล้เคียง
อย่างน้อย  ๑๐  เมตร  ความลาดเอียง  ๐.๕  เท่าของความลึก 
  (๔)  การขุดดิน  ต้องห่างจากท่ีสาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย  
๑๐  เมตร  ลาดเอียง  ๐.๕  เท่าของความลึก  ยกเว้นการขุดดินเพื่อการเกษตร  ห่างจากลำห้วย
สาธารณประโยชน์อย่างน้อย  ๕  เมตร  ลาดเอียง  ๐.๕  เท่าของความลึก  หรือตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เห็นสมควร 
 ข้อ  ๑๒  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน  ๒  เมตร  เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตท่ี
ของผู้อื่น  ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระทำ  ดังนี้ 

(1)  เว้นระยะห่างจากท่ีดินใกล้เคียง  อย่างน้อย  ๒  เมตร 
(2)  เว้นระยะห่างจากท่ีสาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์   อย่างน้อย  

๑๐  เมตร 
ข้อ  ๑๓  ผู้ขุดดินต้องต้ังป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๕๐  

เซนติเมตร  และยาวไม่น้อยกว่า  ๑  เมตร  ทำด้วยวัสดุถาวร  โดยติดต้ังไว้เป็นระยะไม่เกิน  ๔๐  เมตร  
รอบบ่อดิน  ในตำแหน่งท่ีเห็นง่ายตลอดระยะเวลาทำการขุดดิน 

ข้อ  ๑๔  ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นท่ีท่ีแจ้ง  และเมื่อส้ินสุดการขุดจะต้องปรับพื้นท่ีให้เป็นไป
ตามแบบแปลนและต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินและดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ
และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องเมื่อส้ินสุดการขุดดินนั้น 

ข้อ  ๑๕  การขุดดินในบริเวณท่ีติดต่อกับท่ีสาธารณะหรือทางสาธารณะ  ผู้ขุดต้องจัดให้มีส่ิงกันตก
หรือราวกันท่ีมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น  รวมทั้งติดต้ังไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือน 
 



-๔- 
 
อันตรายจำนวนพอสมควร  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ข้ึนตลอดระยะเวลาท่ีทำการขุดดิน
ในกรณีการขุดดิน 

ตามวรรคหนึ่ง  ในพื้นท่ีท่ีไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง  ต้องทาสีส่ิงกันตกหรือราวกั้นด้วยสีสะท้อนแสงท่ี
มองเห็นได้ชัด 

ข้อ  ๑๖  ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น 
๑๖.๑  ผู้ขุดดิน  ผู้ประกอบการ  และเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น 

 ๑๖.๒  ผู้ขุดดิน  ผู้ประกอบการ  ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุกอย่าให้ขับรถใน
ลักษณะกีดขวาง  ประมาท  หวาดเสียว  อันอาจเกิดอันตราย 

๑๖.๓  ผู้ประกอบการขนส่งดิน  เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน   ๓๐  
กิโลเมตรต่อช่ัวโมง  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  ยกเว้นทางหลวงชนบทสาย  ๓๐๑๐ 

๑๖.๔  ผู้ประกอบการขนส่งดิน  ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามท่ีกฎหมายกำหนด 
๑๖.๕  ผู้ขุดดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ

ขุดดินและการขนส่งดิน 
 

การถมดิน 
ข้อ  ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่

ข้างเคียง  และมีพื้นท่ีเกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  (หนึ่งไร่)  ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด  โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 (๑)  แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะทำการถมดิน 
 (๒)  แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
 (๓)  วิธีการถมดินและการระบายน้ำ 
 (๔)  ระยะเวลาทำการถมดิน 
 (๕)  ช่ือผู้ควบคุมงาน 
 (๖)  ท่ีต้ังสำนักงานของผู้แจ้ง 
 (๗)  ภาระผูกพันต่าง ๆ  ท่ีบุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีจะทำการถมดิน 

๑๗.๑  ผู้ใดจะทำการถมดินติดกับทางสาธารณะ  ทุกขนาดพื้นท่ีต้องแจ้งการถมดินนั้น  
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะดำเนินการถมดินได้โดย
ยื่นเอกสารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 

๑๗.๒  การถมดินท่ีติดกับทางสาธารณะ  ต้องมีความสูงของเนินดินเฉล่ียไม่เกิน  ๕๐  
เซนติเมตร  จากระดับถนน  พร้อมจัดทำกำแพงกันดินตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 
 ข้อ  ๑๘  การถมดินท่ีมีพื้นท่ีของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  และมี
ความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง  ต้องจัดทำแบบแปลน  รายการประกอบ
แบบและรายการคำนวณ  ของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  
ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 



-๕- 
 
 ข้อ  ๑๙  การถมดินท่ีมีพื้นท่ีของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  และมี
ความสูงของเนินดินต้ังแต่  ๕  เมตร  นับจากระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง  ต้องจัดทำแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศว 

ข้อ  ๒๐  การถมดินท่ีมีพื้นท่ีของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  และมี
ความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง  จะต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร  ตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ข้อ  ๒๑  การถมดิน  ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่นหรือท่ี
สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินท่ีจะถม  เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลาย
ของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง  โดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขา
วิศวกรรมโยธา  ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 ข้อ  ๒๒  การถมดินในบริเวณท่ีติดต่อกับทางสาธารณะ  ผู้ถมดินต้องต้ังป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือน
อันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  และยาวไม่น้อยกว่า  ๑  เมตร  ทำด้วยวัสดุถาวร  ไว้บน
เนินดินท่ีถมดินท่ีติดทางสาธารณะ  ในตำแหน่งท่ีเห็นง่ายตลอดระยะเวลาท่ีทำการถมดิน 
 ข้อ  ๒๓  ในกรณีท่ีผู้ถมดินจะทำการถมดินชิดท่ีของบุคคลอื่น  ท่ีมีระยะห่างจากส่วนกลางของลาด
เนินดินถึงเขตท่ีดินน้อยกว่า  ๐.๕๐  เมตร  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของท่ีดินข้างเคียง 
 การถมดินตามวรรคหนึ่ง  หากจะต้องทำกำแพงกั้นดินหรือฐานรากเสริมเพื่อป้องกันการพังทลาย
ของดิน  ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ข้อ  ๒๔  การถมดินท่ีมีพื้นท่ีท่ีเป็นเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียงและมีพื้นท่ี
ของเนินดินไม่เกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  (หนึ่งไร่)  จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำให้เพียงพอท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินใกล้เคียงหรือบุคคลอื่น  โดยระบายน้ำสาธารณะหรือจัดให้มีแหล่ง
รับน้ำท่ีเพียงพอต่อปริมาณน้ำท่ีต้องระบายออกจากเนินดิน 
  ๒๔.๑  การถมดินทุกขนาดพื้นท่ีติดกับทางสาธารณะ  ต้องวางท่อระบายน้ำตามแนวเขต
ทางสาธารณะตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด 
 ข้อ  ๒๕  ผู้ถมดินต้องควบคุมลูกจ้าง  หรือตัวแทนให้ปฏิบัติการถมดินให้ถูกต้องและต้องรับผิดใน
การกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน  ซึ่งกระทำในทางการจ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข้อ  ๒๖  ผู้ถมดินต้องใช้เส้นทางในการขนดิน  ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น 
  ๒๖.๑  ผู้ถมดิน  ผู้ประกอบการ  และเจ้าของรถบรรทุก  ต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น 
  ๒๖.๒  ผู้ถมดิน  ผู้ประกอบการ  ต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถอย่าให้ขับรถใน
ลักษณะกีดขวาง  ประมาท  หวาดเสียว  อันอาจเกิดอันตราย 
  ๒๖.๓  ผู้ประกอบการขนส่งดิน  เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน   ๓๐  
กิโลเมตรต่อช่ัวโมงในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ยกเว้นถนนทางหลวงชนบทสาย ๓๐๑๐ 



-๖- 
 

  ๒๖.๔  ผู้ประกอบการขนย้ายดิน  ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามท่ีกฎหมายกำหนด 
  ๒๖.๕  ผู้ถมดิน  จะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ถมดินและการขนส่งดิน 
 ข้อ  ๒๗  ในการขุดดินหรือถมดิน  จะต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะทำการขุดดิน
หรือถมดิน  และให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขตท่ีดิน  พร้อมติดต้ังป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  
เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๒๔๐  เซนติเมตร  ในบริเวณท่ีทำการขุดดินหรือถมดิน  ท่ีสามารถเห็นได้ง่าย
ตลอดเวลาท่ีทำการขุดดินหรือถมดิน  โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้ 

 โครงการขุดดิน/ถมดินเพื่อ..............................พื้นท่ี.............ไร่..............งาน................ตารางวา     
ใบรับแจ้งเลขท่ี.....................................วันเริ่มต้น.....................................วันส้ินสุด......................................
ช่ือผู้ควบคุมงาน/ผู้ออกแบบแปลน...........................................................................................................
เลขท่ีทะเบียน ก.ว...................................ช่ือผู้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน...........................................................
บ้านเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย...................................ถนน..............................หมู่ท่ี.........................
ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์
..........................................โทรศัพท์............................................... 
 ข้อ  ๒๘  การขุดดินหรือถมดิน  จะกระทำได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์
ตกถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น   ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 ข้อ  ๒๙  ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน  และหลังการขุดดินหรือถมดินเจ้าของท่ีดินหรือผู้แจ้ง  
หรือผู้ควบคุมงาน  ต้องตรวจสอบเสถียรภาพของดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 
 การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน  หรือส่ิงปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น  หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์  ในกรณีท่ีทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย  
เจ้าของท่ีดินหรือผู้แจ้ง  หรือผู้ควบคุมงานหรือผู้รับจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้น  และ
ต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด  วิธีการ  ท้ังนี้ต้องภายใน  ๓๐  วันนับแต่
วันท่ีทรัพย์สินเสียหาย  ซึ่งการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาคดีความ 
 ข้อ  ๓๐  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำส่ังเป็นหนังสือ  ส่ังให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือเจ้าของ
หยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น  จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน
นั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร  เมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินร้องขอ  ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดินหรือ
ตัวแทนหรือเจ้าของท่ีดินอำนวยความสะดวกตามสมควร 
 ข้อ  ๓๑  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน  ว่าได้ปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัติหรือไม่  ท้ังนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในระหว่างเวลาทำการ 
และให้ผู้ขุดดิน  ผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของท่ีดินอำนวยความสะดวกตามสมควร 
 



-๗- 
 
 ข้อ  ๓๒  ในกรณีท่ีมีการกระทำความผิดตามข้อบัญญัตินี้  ให้มีบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
  ๓๒.๑  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๖.๑,  ๑๖.๒,  ๑๖.๓,  ๑๖.๔,  ๑๖.๕,  ๒๖.๑,  ๒๖.๒,  
๒๖.๓,  ๒๖.๔  และ  ๒๖.๕  ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่  ๕๐๐-๑,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๓๓  ผู้ใดขุดดินหรือถมดิน  ท่ีมีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้อยู่
ก่อนวันท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับท่ีท้องถิ่น  ให้ปฏิบัติตามข้อ  ๕  หรือข้อ  ๑๗  แล้วแต่กรณีภายในสิบห้า
วันนับแต่วันท่ีข้อบัญญัตินี้มีผลบังคับในท้องถิ่น  และเมื่อได้ดำเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตาม
ข้อบัญญัตินี้ 
 บรรดาใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ท่ีได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัตินี้ให้คงใช้ได้ต่อไปจนส้ินอายุ
ใบรับแจ้งนั้น 

ข้อ  ๓๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา  มีหน้าท่ีรักษาการให้เป็นไปตาม
ข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎ  ระเบียบ  คำส่ัง  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔            
 
 
 

 
(นายอำนาจ  พงษ์ด้วง) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
 
 
 
 เห็นชอบ 
 
 
(นางสาวอ้อยใจ  คำบุญเรือง) 
 นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ 
 
 
 
 
 
 



บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา 
เร่ือง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

 
ลำดับที่ ประเภท อัตราค่าธรรมเนียม 

๑ ค่าธรรมเนียม  
 ๑.๑  ใบรับแจ้งการขุดดิน  หรือถมดิน ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
 ๑.๒  ค่าคัดสำเนา  หรือถ่ายเอกสาร หน้าละ  ๑  บาท 
 ๑.๓  ค่ารับรองสำเนา หน้าละ  ๕  บาท 

๒ ค่าใช้จ่าย  
 ๒.๑  ค่าพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน ให้จ่ายเท่าท่ีจำเป็นและใช้จ่ายจริง 
 หรือถมดิน  
 ๒.๒  ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน ให้จ่ายเท่าท่ีจำเป็นตามระเบียบ 
 หรือถมดิน ของทางราชการแก่ผู้ไปทำงาน 
  เท่าอัตราของทางราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


