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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่ างเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553
.......................................................
หลักการ
เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามมาตรา 17 และมาตรา 26 แห่ งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดยคณะเทศมนตรี ขอเสนอร่ างเทศบัญญัติ เรื่ อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 ต่อ
สภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็ นเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง

เหตุผล
เนื่ องจากในปั จ จุ บนั มี ก ารขุดดิ นและถมดิ นในพื้นที่ การก่ อสร้ างที่ อยู่อาศัยหรื อเพื่อกิ จการอื่ นอย่าง
กว้างขวางแต่การขุดดินหรื อถมดินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยของประชาชนได้ เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงจึงเห็นเป็ นการสมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติ เรื่ อง การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2553 ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติขดุ ดินและถมดิน พ.ศ. 2543
เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงจึ งตราเทศบัญญัติว่าด้วยการขุดดิ นและถมดิ น พ.ศ. 2553 เพื่อเป็ นแนว
ทางการปฏิบตั ิในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ต่อไป
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เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553
..............................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2510 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543 เทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงและโดยอนุ มตั ิของผูว้ ่า
ราชการจังหวัดลําพูน จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ 1 เทศบัญญัติน้ ีเรี ยกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง เรื่ อง การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2553”
ข้ อ 2 เทศบัญญัติน้ ีใช้บงั คับในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงนับแต่วนั ที่ได้ประกาศไว้โดยเปิ ดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง แล้วเจ็ดวัน
ข้ อ 3 ในบรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ และคําสัง่ อื่นใดในส่ วนที่ตราไว้แล้วหรื อซึ่งขัดหรื อแย้งกับ
เทศบัญญัติน้ ี ให้ใช้เทศบัญญัติน้ ีแทน
ข้ อ 4 ในเทศบัญญัติน้ ี
“ดิน” หมายความรวมถึง หิ น กรวด หรื อทราย และอินทรี ยวัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน
“พืน้ ดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็ นอยูต่ ามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า การกระทําแก่พ้ืนดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดิน หรื อทําให้พ้ืนดินเป็ น
บ่อดิน
“บ่ อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรื อช่องว่างใต้พ้นื ดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทําใด ต่อดินหรื อพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสู งขึ้นกว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ต้ งั และขอบเขตของที่ดินที่จะ
ขุดดินหรื อถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างที่อยูข่ า้ งเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิ ดของดิน ความลึกของบ่อดินที่
จะขุดดิน หรื อความสู งของเนิ นดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรื อเนินดิน ระยะห่ างจากขอบบ่อดินหรื อเนิ น
ดินถึงที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้ องกันการพังทลายของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างและวิธีการในการ
ขุดดินหรื อถมดิน
“เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง สําหรับเขตเทศบาล
ตําบล
ทาทุ่งหลวง
“พนั กงานเจ้ าหน้ าที่” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งเจ้าพนักงานท้องถิ่ นแต่ งตั้งให้ปฏิ บตั ิ การตามเทศ
บัญญัติน้ ี
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ข้ อ 4 เทศบัญญัติน้ ี มิให้ใช้บงั คับแก่การขุดดิน และถมดินซึ่ งกระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมาย
อื่นที่ได้กาํ หนดมาตรการในการป้ องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว
ข้ อ 5 เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการพังทลายของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้าง ในการป้ องกันความเสี ยหาย
แก่ทรัพย์สินและอันตรายที่อาจเกิดจากการขุดดินหรื อถมดิน ถ้าการขุดดินหรื อถมดินอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อ
ทรัพย์สินของบุคคลหรื ออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวง จึงกําหนด ดังนี้
(5.1) บริ เวณห้ามขุดดิ นหรื อถมดิ น ได้แก่ เขตโบราณสถาน อุทยานแห่ งชาติ ป่ าสงวน
ที่ดินสาธารณะ ลําเหมืองสาธารณะ แม่น้ าํ หรื อบริ เวณหรื อสถานที่ ที่มีระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ประกาศหรื อ
ห้ามไว้เฉพาะแล้ว
(5.2) ความสัมพันธ์ของการลาดเอียงของบ่อดิน หรื อเนินดินตามชนิ ดของดิน ความลึกและ
ขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสู งและพื้นที่ของเนิ นดินที่จะถม และระยะห่ างจากขอบบ่อดินหรื อเนิ นดินถึงเขตที่ดิน
หรื อสิ่ งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
กรณีขุดดิน ความลาดเอียงและความลึกของบ่อดิน ต้องมีความลาดเอียงและความลึกในอัตราส่ วนแนวตั้ง
และแนวนอน ในอัตราส่ วน 1 : 1 หรื อประมาณสี่ สิบห้าองศา และมีความลึกตามข้อ 6 ระยะห่ างจากขอบบ่อดินถึงเขต
ที่ดินของบุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่งเท่าของความลึก และจากสิ่ งปลูกสร้างของบุคคลอื่นอย่างน้อยสองเท่าของความลึก
กรณีถมดิน ความสู งและพื้นที่เนิ นดินที่จะถมจะต้องมีความสู งไม่เกินห้าสิ บเซนติเมตรของระดับถนน และ
พื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร ระยะห่ างจากเนินดินถึงเขตที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างของบุคคลอื่นอย่างน้อย
หนึ่งเมตร
(5.3) วิธีการป้ องกันการพังทลายของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้าง ผูข้ ดุ ดินหรื อถมดินจะต้องทําการป้ องกัน
การพังทลายของดิน เพื่อมิให้ที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้างของบุคคลอื่นได้รับความเสี ยหาย เช่น ปลูกต้นไม้ ยึดขอบบ่อดิน
หรื อสร้างแนวกําแพง หรื อวิธีการอื่นใดที่จะช่วยป้ องกันการพังทลายของดิน
(5.4) วิธีการให้ความคุม้ ครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก ผูข้ ดุ ดินหรื อถมดิน
จะต้องประกาศแจ้งเตือนให้บุคคลภายใน (คนงาน) และภายนอกให้ได้รับทราบถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดยให้ถือว่า
พื้นที่ขดุ หรื อถมดินเป็ นพื้นที่อนั ตราย
หากมีผไู ้ ด้รับอันตรายจากการขุดดินหรื อถมดินดังกล่าวผูท้ าํ การขุดหรื อถมดิน จะต้องรับผิดชอบต่อผูเ้ สี ยหาย
ทั้งทางแพ่งหรื อทางอาญา
(5.5) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขอื่น ในการขุดดินหรื อถมดิน
ผูม้ ีความประสงค์จะขุดดินหรื อถมดินตามข้อ 6 และข้อ 15 จะต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไข ดังนี้
1. ผูป้ ระกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคล ที่มีเอกสารจดทะเบียนประกอบที่
ถูกต้องตามกฎหมาย
2. ผูข้ อรั บ ใบอนุ ญ าตต้อ งมี ส ถานที่ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ตลอดจนอุ ป กรณ์ พ ร้ อ มที่ จ ะ
ดําเนินการ
3. ผูป้ ระกอบการจะต้องเสนอชื่ อผูค้ วบคุมงาน ซึ่ งจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา
ไม่ต่าํ กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช่างโยธาหรื อช่างก่อสร้าง
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4. ผูข้ อรั บใบอนุ ญาต จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดําเนิ นการเองทุกเรื่ อง และรั บผิดชอบออก
ค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
5. ผูข้ อรับใบอนุญาตต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข ข้อตกลงตามเอกสารหรื อสัญญาที่ทาํ ไว้เทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวงทุกประการ
การขุดดิน
ข้ อ 6 ผูใ้ ดประสงค์จะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรื อมีพ้ืนที่ปากบ่อ
ดินเกินหนึ่ งหมื่นตารางเมตร หรื อมีความลึกหรื อพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด ให้แจ้งต่อพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่พนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยยืน่ เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้
(6.1) แผนผังบริ เวณที่ประสงค์จะทําการขุดดิน
(6.2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริ เวณข้างเคียง
(6.3) รายการที่กาํ หนดไว้ตาม ข้อ 5 ประกอบด้วย
(1) ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินที่จะทําการขุด
(2) ความลึกของบ่อดินที่จะขุดหรื อความสู งของเนินดินที่จะถม
(3) ความลาดเอียงของบ่อดินหรื อเนินดินตามชนิดของดิน
(4) ระยะระหว่างขอบบ่อดินหรื อเนินดินถึงที่ดินหรื อส่ งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
(5) วิธีการป้ องกันการพังทลายของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้าง
(6.4) วิธีการในการขุดและการขนดิน
(6.5) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(6.6) ชื่อผูค้ วบคุมงานซึ่งจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่กาํ หนดไว้ในข้อบัญญัติ
(6.7) ที่ต้ งั สํานักงานของผูแ้ จ้ง
(6.8) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน
ถ้าผูแ้ จ้งได้ดาํ เนิ นการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
และให้ผแู ้ จ้งเริ่ มต้นทําการขุดดิน ตามที่ได้แจ้งไว้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับใบแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ ง ถ้าผูแ้ จ้งแก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ผแู ้ จ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออกคําสัง่ ให้
การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็ นอันสิ้ นผล
ถ้าผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาํ หนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผแู ้ จ้งภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผูไ้ ด้รับใบแจ้งต้องเสี ยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้าย
เทศบัญญัติน้ ี
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ข้ อ 7 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ 6 วรรคห้า ให้เป็ นรายได้ของเทศบาลตําบล
ทาทุ่งหลวง
ข้ อ 8 ในระหว่างการขุดดิน ผูข้ ุดดินตามข้อ 6 ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผัง บริ เวณและรายการไว้ที่
สถานที่ขดุ ดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
ข้ อ 9 ผูข้ ดุ ดินตามข้อ 6 ต้องทําการขุดดินให้ถูกต้อง ตามข้อกําหนดในข้อ 5
ข้ อ 10 ผูข้ ุดดิ นตามข้อ 6 ต้องควบคุมลูกจ้างหรื อตัวแทน ให้ปฏิบตั ิตามข้อ 9 และต้องรับผิดชอบ
ในการกระทําของลูกจ้างหรื อตัวแทน ซึ่งได้กระทําในทางการที่จา้ ง หรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
ข้ อ 11 การได้รับใบแจ้ง จากเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามข้อ 6 ไม่เป็ นเหตุคุม้ ครองการขุดดิ นที่ ไ ด้
ก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรื อสภาพแวดล้อม ผูข้ ุดดินไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของที่ดิน ผูค้ รอบครอง
ที่ดิน ลูกจ้างหรื อตัวแทน ต้องรั บผิดชอบชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนเพื่อการนั้นเว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ตอ้ งรั บผิดตาม
กฎหมาย
ข้ อ 12 การขุดบ่อนํ้าใช้ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อไม่เกิ นสี่ ตารางเมตร ผูข้ ุดดิ นไม่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
ข้ อ 13 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของ
ผูอ้ ื่น ในระยะน้อยกว่าสองเท่า ของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้ องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่
ควรกระทํา
ข้ อ 14 ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ หรื อแร่ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
หรื อทางการศึกษาในด้านธรณี วิทยา ให้ผขู ้ ุดดิ นตาม ข้อ 6 ข้อ 12 หรื อ 13 หยุดการขุดดินบริ เวณนี้ ไว้ก่อน แล้ว
รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่พบและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรื อ
ทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณี เช่นนี้ ให้ผขู ้ ดุ ดินปฏิบตั ิการให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
การถมดิน
ข้ อ 15 ผูใ้ ดประสงค์จะทําการถมดิ น โดยมีความสู งของเนิ นดิ นเกิ นกว่าระดับที่ ดินต่างเจ้าของอยู่
ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนิ นดิ นไม่เกินสองพันตารางเมตร หรื อมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนด
ต้องจัดให้มีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยูข่ า้ งเคียงหรื อบุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร การถมดิน
ที่มีพ้นื ที่เกินพันตารางเมตร หรื อมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากต้องจัด
ให้มีการระบายนํ้าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
ถ้าผูแ้ จ้งได้ดาํ เนิ นการตามที่ระบุในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง และ
ให้ผแู ้ จ้งเริ่ มต้นทําการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับใบแจ้ง ให้นาํ ข้อความในข้อ 6 วรรคสาม วรรคสี่ และ
วรรคห้า ข้อ 7 ข้อ 8 และข้อ 11 มาบังคับใช้ตามข้อบัญญัติน้ ี
ข้ อ 16 ผูถ้ มดินตาม ข้อ 15 ต้องทําการถมดินให้ถูกต้องตามข้อกําหนดในข้อ 5
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ข้ อ 17 ผูถ้ มดินตาม ข้อ15 ต้องควบคุมลูกจ้างหรื อตัวแทน ให้ปฏิบตั ิตาม ข้อ 16 และต้องรับผิดในการ
กระทําของลูกจ้างหรื อตัวแทนซึ่งได้กระทําในทางการที่จา้ งหรื อตามที่ได้รับมอบหมาย
พนักงานเจ้ าหน้ าที่
ข้ อ 18 ผูใ้ ดได้รับความเสี ยหายหรื อมีเหตุอนั ควรเชื่อได้ว่าได้รับความเสี ยหายจากการขุดดินหรื อถม
ดินอันไม่ปฏิบตั ิตาม ข้อ 9 ข้อ 13 และข้อ 16 มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรื อถมดินนั้น
ได้
เมื่อได้รับคําร้องตามวรรคหนึ่ ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ขดุ ดินหรื อถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นนั้น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสี ยหายได้เกิดขึ้น
หรื อจะเกิดขึ้นจากการขุดดินหรื อถมดินนั้น ให้มีอาํ นาจออกคําสั่งเป็ นหนังสื อสั่งให้ผขู ้ ดุ ดิน ผูถ้ มดิน หรื อเจ้าของที่ดิน
หยุดการขุดดินหรื อถมดิน หรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นหรื อจัดการแก้ไขการขุดดินหรื อถมดินนั้นได้
ตามที่เห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 18 นี้ ให้หมายความรวมถึง ผูซ้ ่ ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย
ข้ อ 19 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอาํ นาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ที่มีการขุดดินตามข้อ 6 หรื อการถมดิน
ตามข้อ 15 ว่าได้ปฏิบตั ิตามข้อบัญญัติตาํ บลหรื อประกาศที่ออกตามข้อบัญญัติตาํ บลหรื อไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลา
พระอาทิตย์ข้ ึนถึงพระอาทิตย์ตกหรื อในระหว่างเวลาทําการ และให้ผขู ้ ุดดินผูถ้ มดิน หรื อตัวแทน หรื อเจ้าของที่ดิน
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ข้ อ 20 ในกรณี พนักงานเจ้าหน้าที่เห็ นว่าการขุดดิ นหรื อการถมดิ น ได้ก่อหรื ออาจก่อให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้มีคาํ สัง่ ให้ผขู ้ ดุ ดิน ผูถ้ มดิน
หรื อเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรื อการถมดิน หรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นหรื อจัดการแก้ไขการขุด
ดินหรื อการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอาํ นาจออกคําสั่งเป็ นหนังสื อตามที่เห็นว่าจําเป็ นเพื่อ
ป้ องกันหรื อระงับความเสี ยหายนั้นได้
ในกรณี มีเหตุฉุกเฉิ น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาํ สั่งเป็ นหนังสื อให้ผขู ้ ดุ ดิน ผูถ้ มดินหรื อเจ้าของที่ดิน
หยุดการขุดดินหรื อการถมดิน หรื อจัดการป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นหรื อจัดการแก้ไขการขุดดินหรื อถมดินนั้น
ตามที่เห็นว่าจําเป็ นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคําสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสื อภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคาํ สั่งให้
บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคําสัง่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็ นคําสัง่ ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่ตน้
ถ้า เจ้า พนัก งานท้อ งถิ่ น ไม่ มี ห นัง สื อ สั่ง ภายในกํา หนดเวลาตามวรรคสองให้ค าํ สั่ง ของพนัก งาน
เจ้าหน้าที่เป็ นที่สิ้นผล
ข้ อ 21 ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามเทศบัญญัติน้ ี พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ 22 ในการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติ ขุดดิน และถมดิน พ.ศ.2543 และการปฏิบตั ิตาม
เทศบัญญัติน้ ี ให้พนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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การอุทธรณ์
ข้ อ 23 ผูข้ ุดดิ น ผูถ้ มดิน หรื อเจ้าของที่ดินผูใ้ ดไม่พอใจคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 18
วรรคสอง หรื อ ข้อ 20 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คาํ สั่งดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดภายในสามสิ บ
วันนับแต่วนั ที่ทราบคําสัง่
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผูอ้ ุทธรณ์
ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ยื่นคําขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ในกรณี เช่ นนี้ ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดหรื อคณะกรรมการจะอนุ ญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรื อไม่ก็ได้หรื อจะสั่งให้ส่งเงินหรื อหลักทรัพย์
ประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้
ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดหรื อคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคําวินิจฉัยอุ ทธรณ์ ให้แล้วเสร็ จ
ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้อุทธรณ์
คําวินิจฉัยของผูว้ า่ ราชการจังหวัดหรื อคณะกรรมการให้เป็ นที่สุด
บทกําหนดโทษ
ข้ อ 24 ผูใ้ ดทําการขุดดินตามข้อ 6 หรื อทําการถมดินตามข้อ 15 วรรคสามโดยไม่ได้รับใบแจ้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ 6 วรรคสอง หรื อข้อ 15 วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งพันบาท
และมีความผิดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543
หากการกระทําตามวรรคหนึ่ งเกิ ดขึ้นในบริ เวณห้ามขุดดินหรื อถมดิ นตาม ข้อ 5(1) ผูน้ ้ นั ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ข้ อ 25 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 9 หรื อ ข้อ 16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิ นหนึ่ งพันบาทและปรับเป็ น
รายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ยงั ไม่ปฏิบตั ิตาม และมีความผิดตามมาตรา 36 แห่ งพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ข้ อ 26 ผูใ้ ดปฏิบตั ิตามข้อ 13 และข้อ 15 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมี
ความผิดตามมาตรา 37 แห่ งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ข้ อ 27 ผูใ้ ดขัดขวางหรื อไม่อาํ นวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบตั ิตามข้อ
19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ งพันบาท และมีความผิดตามมาตรา 38 แห่ งพระราชบัญญัติการขุดดิน และถมดิน
พ.ศ. 2543
ข้ อ 28 ผูข้ ดุ ดินผูใ้ ด ไม่ปฏิบตั ิตามข้อ 14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทและมีความผิดตาม
มาตรา 39 แห่ งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ข้ อ 29 ผูใ้ ดได้รับคําสัง่ ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรื อการถมดินตามข้อ 18 วรรคสอง
หรื อข้อ 20 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง่ นั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และมีความผิด
ตามมาตรา 40 แห่ งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ข้ อ 30 ผูใ้ ดได้รับคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จดั การป้ องกันความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้นหรื อ
จัดการแก้ไขการขุดดินหรื อถมดิน ตามข้อ 18 วรรคสอง หรื อข้อ 20 วรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ไม่ปฏิบตั ิตามคําสั่งนั้น
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ต้องระวางโทษปรับไม่เกิ นหนึ่ งพันบาท และปรับเป็ นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบตั ิตาม
และมีความผิดตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ข้ อ 31 ในกรณี ที่ห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั หรื อนิ ติบุคคลอื่นกระทําความผิดตามเทศบัญญัติน้ ี กรรมการ
ผูจ้ ดั การหรื อบุคคลใดซึ่ งรับผิดชอบในการกระทําเป็ นความผิดนั้น ต้องระวางโทษตามที่บญั ญัติสาํ หรับความผิดนั้นๆ
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ การกระทํานั้นได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรื อยินยอมด้วย
ข้ อ 32 ในกรณี ที่มีการกระทําความผิดตามข้อบัญญัติน้ ี ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริ มทรัพย์ที่ใกล้ชิดหรื อ
ติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสี ยหายเนื่ องจากการกระทําความผิดนั้น เป็ นผูเ้ สี ยงหาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
ข้ อ 33 ผูใ้ ดขุดดินหรื อถมดินอันมีลกั ษณะที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ ี อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี มีผลใช้บงั คับในท้องที่ใด ให้ปฏิบตั ิตาม ข้อ 6 หรื อข้อ 15 แล้วแต่กรณี ภายในสิ บห้าวัน
นับแต่วนั ที่ขอ้ บัญญัติน้ ีมีผลบังคับในเขตเทศบาลตําบลทาทุ่งหลวงและเมื่อได้ดาํ เนินการแล้วให้ถือว่าผูน้ ้ นั ได้รับใบแจ้ง
ตามข้อบัญญัติน้ ี
ข้ อ 34 ให้นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง มีหน้าที่รักษาการให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติน้ ี และให้มี
อํานาจออกระเบียบ ข้อบัญญัติหรื อคําสัง่ เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามเทศบัญญัติตาํ บลนี้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2553

(นายบุญเลง ดีจิตกาศ)
นายกเทศมนตรี ตาํ บลทาทุ่งหลวง

เห็นชอบ

(นายประจวบ กันธิยะ)
นายอําเภอแม่ทา ปฏิบตั ิราชการแทน
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดลําพูน
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อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
รายการ

ค่ าธรรมเนียม / ฉบับ
ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน
500 บาท
ค่าคัดสําเนาหรื อถ่ายเอกสาร
1 บาท
ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขดุ ดินหรื อถมดิน
ให้จ่ายเท่าที่จาํ เป็ นและใช้จ่ายจริ ง
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขดุ ดิน หรื อถมดิน ให้จ่ายเท่าที่จาํ เป็ นตามระเบียบของทางราชการ
แก่ผทู ้ ี่ไปทํางานเท่าอัตราของทางราชการ
.
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บบ ขถด.1

ใบแจ้ งการขุดดินหรือถมดิน
ตามเทศบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553

เลขรับที่ ................................................
วันที่.....................................................
ลงชื่อ....................................ผูร้ ับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า...................................................................................................................เจ้าของที่ดิน/ผูค้ รอบครองที่ดิน/ตัวแทน
เป็ นบุคคลธรรมดา อยูบ่ า้ นเลขที่........................ตรอก/ซอย...............................................ถนน...................................
หมู่ที่...............ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.................................................
เป็ นนิติบุคคล ประเภท...........................................................................จดทะเบียนเมื่อ...............................................
เลขทะเบียน.................................มีสาํ นักงานตั้งอยูเ่ ลขที่...................ตรอก/ซอย.............................................ถนน...................................
หมู่ที่.......................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด..............................................
โดย.................................................................................................ผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแ้ จ้ง อยูบ่ า้ นเลขที่................................
ตรอก/ซอย....................................................ถนน................................................หมู่ที่.................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด....................................................
มีความประสงค์จะทําการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทําการขุดดิน/ถมดิน ณ................................................................................ตรอก/ซอย.......................................................
ถนน...........................................หมู่ที่.................ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด............................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส.3 เลขที่ / ส.ค.1 เลขที่/อื่น....................................................................
เป็ นที่ดินของ................................................................................................................................................................................................
ข้อ 2 ทําการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม.......................เมตร พื้นที่............................ตารางเมตร
เพื่อใช้เป็ น.....................................................................................................................................................โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ..........................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร
ทิศใต้...............................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร
ทิศตะวันออก...................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.............................เมตร
ทิศตะวันตก.....................................................................................ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน..............................เมตร
ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี.....................................................................................เลขทะเบียน.........................................เป็ นผูค้ วบคุมงาน
ข้อ 4 กําหนดแล้วเสร็ จภายใน..................วัน โดยจะเริ่ มขุดดิน/ถมดิน วันที่............เดือน.............................พ.ศ.........................
และจะแล้วเสร็ จวันที่..................เดือน.....................................................พ.ศ.............................
ข้อ 5 พร้อมหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ
แผนผังบริ เวณที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริ เวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริ เวณข้างเคียง พร้อมทั้งวิธีการ
ขุดดินหรื อถมดิน จํานวน.........................ชุด ชุดละ................................แผ่น
รายการที่กาํ หนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ จ้ง ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน....................ฉบับ
สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ต้ งั สํานักงาน และผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลผูแ้ จ้งที่หน่วยงานซึ่ งมีอาํ นาจรับรอง (กรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง)
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลผูแ้ จ้ง ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน............
ฉบับ (กรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูแ้ จ้ง)
หนังสื อแสดงความเป็ นตัวแทนของผูแ้ จ้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน ของตัวแทนผูแ้ จ้ง
ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว (กรณี มีการมอบอํานาจให้ผอู้ ื่นแจ้งแทน)
รายการคํานวณ 1 ชุด จํานวน..............................แผ่น
หนังสื อรับรองว่าเป็ นผูอ้ อกแบบและคํานวณการขุดดิน/ถมดิน จํานวน.....................................ฉบับ พร้อมทั้งสําเนา
บัตรอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน....................ฉบับ (กรณี ที่งานมีลกั ษณะ ขนาด
อยูใ่ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
สําเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่................................................................ที่จะทําการขุดดิน/ถมดิน
ขนาดเท่าต้นฉบับจริ ง ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน.................................ฉบับ
หนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดิน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่ งแสดงวัตถุประสงค์ และผูม้ ีอาํ นาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่ งมีอาํ นาจรับรอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านของผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนนิติบุคคลเจ้าของของที่ดิน ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน...............................ฉบับ
(กรณี ที่เป็ นที่ดินของบุคคลอื่น)
หนังสื อแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงานตามข้อ 3 จํานวน........................ฉบับ
สําเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูค้ วบคุมงาน ซึ่ งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน..............ฉบับ (เฉพาะกรณี ที่งานมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
เอกสารและรายละเอียด อื่นๆ....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่ งออกตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543

(ลายมือชื่อ)..........................................................................
(..................................................)
ผูแ้ จ้ง

หมายเหตุ(1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่ เครื่ องหมาย / ในช่อง หน้าข้อความที่ตอ้ งการ

