


 

  

 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2553 

*************************** 
  ตามที่เทศบาลต าบลหนองลาด ได้ออกเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.2553 โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลต าบลหนองลาดในการประชุมสภาสามัญที่ 
3/2553 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2553 และโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร แล้วนั้น 
 

  เทศบาลต าบลหนองลาด จึงขอประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง การขุด
ดินและถมดิน พ.ศ.2553 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 
  

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 
*************************************** 

 
หลักการ 

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา  17  และมาตรา  26  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและ
ถมดิน พ.ศ. 2543  เทศบาลต าบลหนองลาด  โดยคณะเทศมนตรีขอเสนอร่างเทศบัญญัติ   เรื่อง              
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553   ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองลาด  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบใช้เป็น
เทศบัญญัติของเทศบาลต าบลหนองลาด 
 

เหตุผล 
  เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพ้ืนที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืน
อย่างกว้างขวางแต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่
ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้  เทศบาลต าบลหนองลาด จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตรา
เทศบัญญัติเรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553  ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 
2543 
  เทศบาลต าบลหนองลาด  จึงตราเทศบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 เพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติในเขตเทศบาลต าบลหนองลาดต่อไป 
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เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 
เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 

************************************** 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไข
เพ่ิมเติม  มาตรา  5  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2510  และมาตรา  7  แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  เทศบาลต าบลหนองลาด  โดยความเห็นชอบของสภา
เทศบาลต าบลหนองลาดและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบล
หนองลาดไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง  การขุดดินและถม
ดิน พ.ศ. 2553 ” 
  ข้อ  2  เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลต าบลหนองลาด  นับแต่วันที่ได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย  ณ  ส านักงานเทศบาลต าบลหนองลาด แล้วเจ็ดวัน 
  ข้อ  3  ในบรรดา  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และค าสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ตราไว้แล้วหรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
  ข้อ  4  ในเทศบัญญัตินี้ 
  “แบบแปลน”  หมายความว่า  แบบแสดงแผนที่สังเขปแผนผังบริเวณ  รูปตัด  และ
รายละเอียดในการขุดดินและถมดิน 
  “รายการประกอบแบบแปลน”  หมายความว่า  ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของ
ดินความลึกของบ่อดินที่จะขุด  ความลาดเอียงของดิน  ระยะห่างของบ่อดินถึงที่ดิน  หรือสิ่งก่อสร้างของบุคคล
อ่ืน  วิธีการป้องกันการพังทลายของดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดิน  ตลอดจนสภาพพ้ืนที่และ
บริเวณข้างเคียงและระดับดินเดิม  คุณสมบัติของดินที่จะขุดพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ  หรือวิธีการส าหรับขุดดิน  
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบแปลน  และให้หมายความว่า  ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน  ความสูง
ของเนินดินที่จะถม  ความลาดเอียงของเนินดิน  ระยะห่างจากเนินดินถึงที่ดิน  หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน  
วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  และวิธีการถมดินตลอดจนสภาพพ้ืนที่และบริเวณข้างเคียง  
ระดับดินเดิม  คุณสมบัติของดินที่จะถม  พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ  หรือวิธีการส าหรับถมดินเพ่ือให้เป็นไปตามแบบ
แปลน 
  “รายการค านวณ”  หมายความว่า  รายการแสดงวิธีการค านวณหาเสถียรภาพความลาดเอียง
ที่ปลอดภัยในการขุดดินและถมดิน  หรือรายการแสดงวิธีการค านวณความปลอดภัยของก าแพงกันดิน 
  “ที่สาธารณะ”  หมายความว่า  ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไป  หรือใช้เป็นทาง
สัญจรได้  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด 
  “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามเทศ
บัญญัตินี้ 
  ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดิน  โดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน  3 เมตรหรือมีพ้ืนที่
ปากบ่อเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่ก าหนด  จะต้องจัดท าแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของผู้ได้รับใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

เมื่อแจ้งพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่ก าหนดแจ้ง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นขุดดินตามที่แจ้ง
ไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง หากปรากฏในภายหลังว่าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
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แก่ผู้ขุดดินให้ท าการแก้ไขแล้ว ผู้ขุดดินต้องด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง ถ้าผู้
ขุดดินไม่ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน ให้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งตามวรรค
หนึ่งสิ้นสุดลง 

การขุดบ่อน้ าใช้ ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อไม่เกิน  4  ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้ง 
ข้อ 6 แจ้งพนักงานท้องถิ่น หากผู้ขุดดินตามข้อ 5 ท าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลาย 

ในสาระส าคัญให้ผู้ขุดดินตาม  ข้อ 5 ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่
วันที่ทราบถึงการช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายดังกล่าว 

ข้อ 7 การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม  ข้อ 5 ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่
ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้
ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน เว้นแต่จะมีเหตุไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย 

ข้อ 8 การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน  3  เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดิน
ของผู้อ่ืนในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะต้องขุดดิน ผู้ขุดดินต้องจัดการป้องกันการ
พังทลายของดินด้วย 

ข้อ 9 ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจ ให้ผู้ขุดดินตาม ข้อ 5 ให้ผู้ขุดดินแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในเจ็ดวัน นับตั้งแต่วันที่พบ 

ข้อ 10 ในกรณีขุดดินที่มีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน  3  เมตร  ระยะห่างจากขอบบนของ
ลาดบ่อดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน ให้เป็นไปตามระยะการค านวณทางวิศวกรรมโดยให้มี
ระยะไม่น้อยกว่าความลึกของบ่อดินที่จะขุด แต่ต้องไม่น้อยกว่า  10  เมตร 

ข้อ 11 ในระหว่างการขุดดินต้องระบายน้ าบนพ้ืนดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ าท่วมขัง 
ข้อ 12 การขุดดินในบริเวณท่ีติดต่อกับท่ีสาธารณะ หรือในที่สาธารณะ ผู้ขุดดินต้องจัดให้มีสิ่ง

กั้นตกหรือราวกั้นบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอ หรือให้มีสัญญาณเตือนอันตรายจ านวน
พอสมควร ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกดินถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย 

ข้อ 13 ผู้ขุดดินต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย กว้างไม่น้อยกว่า 50  เซนติเมตร และยาวไม่
น้อยกว่า  1  เมตร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน  40  เมตร รอบบ่อดิน ในต าแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอด
ระยะเวลา 

ข้อ 14 ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินเต็มพ้ืนที่ที่แจ้ง และเมื่อสิ้นสุดการขุดดินจะต้องปรับพ้ืนที่ให้
เป็นไปตามแบบแปลนที่แจ้ง 

ข้อ 15 ผู้ใดประสงค์ที่จะถมดินที่มีพ้ืนที่สองพันตารางเมตรขึ้นไปต้องแจ้งแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

การถมดินตามวรรคแรก  หากมีความสูงเกิน  2  เมตรขึ้นไป  ต้องจัดท าแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนและรายการค านวณของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขา
วิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าประเภทสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแนบมา
พร้อมกับเอกสารตามข้อ  23 

ข้อ 16 ในการถมดินระยะห่างจากขอบล่างของลาดเนินดินถึงเขตที่ดินของบุคคลอ่ืน   ให้
เป็นไปตามรายการค านวณทางวิศวกรรม  แต่ต้องให้มีระยะไม่น้อยกว่าความสูงของดินถม 

ข้อ 17 ในกรณีที่ผู้ถมดินจะท าการถมดินชิดที่ดินของบุคคลอ่ืน  ที่มีระยะห่างจากขอบล่าง
ของลาดเนินถึงท่ีดินน้อยกว่า 0.50 เมตร ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
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การถมดินตามวรรคหนึ่ง  หากจะต้องท าก าแพงกันดินหรือฐานรากเสริมเพ่ือป้องกันการ
พังทลายของดินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ 18 การถมดินในบริเวณที่ติดกับที่ติดต่อกับสาธารณะ ผู้ถมดินจะต้องจัดให้มีป้ายเตือน
อันตราย กว้างไม่น้อยกว่า  50  เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตร ติดตั้งไว้ในต าแหน่งที่มองเห็นได้ง่าย
ตลอดเวลา 

ข้อ 19 การถมดินที่มีพ้ืนที่เนินดินเกินสองพันตารางเมตร จะต้องจัดให้มีการระบายน้ าให้
เพียงพอ  ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง หรือบุคคลอื่น 

ข้อ 20 การขุดดินและถมดินให้กระท าได้เฉพาะในช่วงเวลาระหว่ าง พระอาทิตย์ขึ้นถึง          
พระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระท าในระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 

ข้อ 21 ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน และหลังจากการขุดดินหรือถมดิน เจ้าของที่ดินหรือ
ผู้แจ้ง หรือผู้คุมงานต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือสิ่งปลูก
สร้างของบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ 

ข้อ 22 ห้ามกองดินและจอดเครื่องจักรหนักทิ้งไว้บนขอบบ่อดิน หรือเนินดิน ยกเว้นขณะ
ท างานต าแหน่งขอบนอกของล้อเครื่องจักร ต้องอยู่ห่างจากขอบบ่อดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 

ข้อ 23 ใบแจ้งการขุด/ถมดิน ให้ใช้แบบ ด 1 และใบรับแจ้งการขุด/ถมดิน ให้ใช้แบบ ด.2 
ท้ายเทศบัญญัตินี้ 

ข้อ 24 ผู้ขุดดินหรือถมดินรายใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเทศบัญญัตินี้หรือ
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้แก้ไขหรือปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม วรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย
ด้วย 

ข้อ 25 ผู้ขุดดินหรือถมดินรายใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนเทศบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษบท
ก าหนดโทษแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ข้อ 26 ค่าธรรมเนียมการขุดดินและถมดิน  ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ 
ข้อ 27 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามข้อ 5 หรือการ

ถมดินตามข้อ 15 ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในระหว่างเวลาท า
การ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ 28 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่  เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอ่ืน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีค าสั่งให้ผู้ขุด
ดิน ผู้ถมดิน  หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไข การขุดดินหรือการถมดินนั้น 
แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือ
ระงับความเสียหายนั้นได ้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของ
ที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน
หรือถมดินนั้น ตามที่เห็นว่าจ าเป็นได้แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที    ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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เห็นชอบด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล 

ข้อ 29 ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  
5  ข้อ  15  และข้อ  28  ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวัน  นับแต่วันที่
ทราบค าสั่ง 
  ข้อ  30  ให้นายกเทศมนตรีต าบลหนองลาด  รักษาการและให้มีอ านาจออกระเบียบ  
ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  22  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2553 
 

 
-  อนุมัติ 
 

               

        (นายธวัช  ศิริวัธนนุกูล) 
นายอ าเภอวาริชภูมิ  ปฏิบัติราชการแทน 
     ผูว้่าราชการจังหวัดสกลนคร 
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
แนบท้าย  เทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองลาด 

เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553 
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   ค่าเบี้ยเลี้ยงในการตรวจสอบ   วันละ      180   บาท   
 
 
 
 
 


