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หลกัการ 
 

 ก ำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมกำรขดุดินและถมดิน  เพื่อประโยชน์ในกำรป้องกนักำรพงัทลำย
ของดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง  ตลอดจนกำรอ่ืนท่ีจ ำเป็นเพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติักำรขดุดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 
 

เหตุผล 
 
  เน่ืองจำกมำตรำ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่ง  พระรำชบญัญติักำรขุดดินและถมดิน    พ.ศ. 
๒๕๔๓ ไดบ้ญัญติัให้รัฐมนตรีโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรกำรขุดดินและถมดิน มีอ ำนำจออกกฎกระทรวง 
ก ำหนดควำมสัมพนัธ์ของควำมสัมพนัธ์ของควำมลำดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตำมชนิดของดิน ควำมลึกและ
ขนำดของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ควำมสูงและพื้นท่ีของเนินดินท่ีจะถมระยะห่ำงจำกบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตท่ีดินหรือ
ส่ิงปลูกสร้ำงของบุคคลอ่ืน วธีิกำรป้องกนักำรพงัทลำยของดินหรือส่ิงปลูกสร้ำง วิธีกำรให้ควำมคุม้ครองและควำม
ปลอดภยัแก่คนงำนและบุคคลภำยนอก   รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วธีิกำร และเง่ือนไขอ่ืนในกำรขดุดินหรือถมดิน   
 
  ปัจจุบนัยงัไม่ไดมี้กำรออกกฎกระทรวงดงักล่ำว  ประกอบกบัภำยในเขต อบต.สุเทพ  ไดมี้กำรขุด
ดินและถมดินของภำคเอกชน  ดงันั้น องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพ จึงไดอ้อกขอ้บญัญติัต ำบล เร่ือง กำรกำรขุด
ดินและถมดิน  โดยอำศยัอ ำนำจตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง  แห่งพระรำชบญัญติักำรขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  
เพื่อใหมี้กำรก ำหนดกำรขดุดินและถมดินภำยในพื้นท่ีองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพต่อไป 
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ข้อบัญญัติต าบลสุเทพ 

เร่ือง   การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
………………………………………… 

 

  อำศยัอ ำนำจตำมควำมใน  มำตรำ  ๗  วรรคสอง   แห่งพระรำชบญัญติักำรขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  
๒๕๔๓    อนัเป็นพระรำชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับำงประกำรเก่ียวกบักำรจ ำกดัสิทธิและเสรีภำพของบุคคลซ่ึงมำตรำ  
๒๙  ประกอบกบัมำตรำ  ๓๕  มำตรำ  ๔๘  และมำตรำ  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยบญัญติัให้
กระท ำไดโ้ดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญัญติักำรขดุดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพ  
โดยไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพและนำยอ ำเภอเมืองเชียงใหม่  จึงตรำขอ้บญัญติั
ต ำบลข้ึนไวด้งัต่อไปน้ี 
  ข้อ ๑  ขอ้บญัญติัน้ีเรียกวำ่  “ข้อบัญญตัิต าบลสุเทพ  เร่ือง   การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๘" 
  ข้อ ๒  ขอ้บญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ีไดป้ระกำศไวโ้ดยเปิดเผย  ณ  ศำลำกลำงจงัหวดั ท่ีวำ่กำร
อ ำเภอ  ท่ีท ำกำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล  ท่ีท ำกำรก ำนนั และท่ีท ำกำรผูใ้หญ่บำ้น ไม่นอ้ยกวำ่เจด็วนั 
 

หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

   
ข้อ ๓  ในขอ้บญัญติัน้ี 

  “ดิน”        หมำยควำมรวมถึง  หิน  กรวด  หรือทรำย  และอินทรียว์ตัถุต่ำงๆ ท่ีเจือปนกบัดิน 
  “พืน้ดิน”      หมำยควำมวำ่  พื้นผวิของท่ีดินท่ีเป็นอยูต่ำมสภำพธรรมชำติ 
  “ขุดดิน”       หมำยควำมวำ่  กำรกระท ำแก่พื้นดินเพื่อน ำดินข้ึนจำกพื้นดิน หรือท ำให้พื้นดินเป็น
บ่อดิน 
  “บ่อดิน”       หมำยควำมวำ่  แอ่ง  บ่อ  สระ  หรือช่องวำ่งใตพ้ื้นดินท่ีเกิดจำกกำรขดุดิน 
  “ถมดิน”       หมำยควำมวำ่  กำรกระท ำใดๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อใหร้ะดบัดินสูงข้ึนกวำ่เดิม 
  “เนินดิน”     หมำยควำมวำ่  ดินท่ีสูงข้ึนกวำ่ระดบัพื้นดินโดยกำรถมดิน 
  “แผนผงับริเวณ”    หมำยควำมวำ่  แผนท่ีแสดงสภำพของดิน  ท่ีตั้ง  และขอบเขตของท่ีดินท่ีจะขุด
ดินหรือถมดิน  รวมทั้งท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงท่ีอยูข่ำ้งเคียง 
  “รายการ”      หมำยควำมวำ่  ขอ้ควำมช้ีแจงรำยละเอียดเก่ียวกบัชนิดของดิน ควำมลึกของบ่อดินท่ี
จะขุดดิน หรือควำมสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ควำมลำดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่ำงจำกขอบบ่อดินหรือ
เนินดินถึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงของบุคคลอ่ืน  วิธีกำรป้องกนักำรพงัทลำยของดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงและวิธีกำรใน
กำรขดุดินหรือถมดิน 
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  “แบบแปลน”   หมำยควำมวำ่  ขอ้ควำมช้ีแจงรำยละเอียดเก่ียวกบัชนิดของดิน ควำมลึกของบ่อดิน
ท่ีจะขดุดิน  ควำมลำดเอียงของเนินดินท่ีจะถม  ระยะห่ำงของบ่อดินหรือเนินดินถึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงของบุคคล
อ่ืน  วิธีป้องกนักำรพงัทลำยของดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงและวิธีกำรในกำรขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภำพพื้นท่ีและ
บริเวณขำ้งเคียงระดบัดินเดิม  คุณสมบติัของดินท่ีจะขุด พร้อมทั้งวิธีปฏิบติัหรือวิธีกำรส ำหรับขุดดินเพื่อให้เป็นไป
ตำมแบบแปลน 
  “รายการค านวณ”   หมำยควำมวำ่  รำยกำรแสดงวิธีกำรค ำนวณหำค่ำเสถียรภำพควำมลำดเอียงท่ี
ปลอดภยัในกำรขดุดินหรือรำยกำรแสดงวธีิกำรค ำนวณควำมปลอดภยัของก ำแพงกนัดิน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”   หมำยควำมวำ่  นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพ   
  "พนักงานเจ้าหน้าที่"   หมำยควำมว่ำ  ผู ้ซ่ึงเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินแต่งตั้ งให้ปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบญัญติัน้ี  
  

  ข้อ ๔  กำรขุดดินและถมดินให้กระท ำไดเ้ฉพำะในเวลำระหวำ่งพระอำทิตยข้ึ์นถึงพระอำทิตยต์ก  
ถำ้จะกระท ำในเวลำระหวำ่งพระอำทิตยต์กถึงพระอำทิตยข้ึ์นตอ้งไดรั้บอนุญำตเป็นหนงัสือจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน 
  ข้อ ๕  ให้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพ  มีอ ำนำจออกค ำสั่ง  ยกเวน้  ผอ่นผนั  ระงบั หรือ
ก ำหนดเง่ือนไขในกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัน้ีไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน 
  ข้อ ๖  ใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพ  มีหนำ้ท่ีรักษำกำรให้เป็นไปตำมขอ้บงัคบัน้ี และมี
อ ำนำจออกระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่ง เพื่อปฏิบติักำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บงัคบัน้ี 
 

หมวด ๒ 
การขุดดิน 

 
  ข้อ ๗  ผูใ้ดประสงค์จะท ำกำรขุดดิน  โดยท่ีมีควำมลึกจำกระดบัพื้นดินเกิน สำมเมตร หรือมีพื้นท่ี
ปำกบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตำรำงเมตร   ใหแ้จง้ต่อเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินตำมแบบท่ีก ำหนดทำ้ยขอ้บญัญติัน้ี  
  ข้อ ๘     ผูไ้ดใ้บรับแจง้จะตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำย ตำมท่ีก ำหนดไวท้ำ้ยขอ้บญัญติัน้ี 
  ข้อ ๙   กำรขดุดินโดยมีควำมลึกจำกระดบัพื้นดินไม่เกินสำมเมตร เม่ือจะขุดดินใกลแ้นวเขตท่ีดิน
ของผูอ่ื้นในระยะนอ้ยกวำ่สองเท่ำของควำมลึกของบ่อดินท่ีจะขดุดิน ตอ้จดักำรป้องกนักำรพงัทลำยของดินตำมวิสัย
ท่ีควรกระท ำ  
  ข้อ ๑๐  ห้ำมท ำกำรขุดดินโดยท่ีมีควำมลึกจำกระดบัพื้นเกินสำมเมตร  หรือมีควำมลึกหรือพื้นท่ี
ตำมท่ีเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินประกำศก ำหนด  ในบริเวณศำสนสถำน  โรงเรียน  และบริเวณพื้นท่ีสำธำรณะ เวน้แต่
ไดรั้บควำมเห็นชอบจำกสภำองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพ 
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ข้อ ๑๑     ผูขุ้ดดินจะตอ้งจดัให้มีเคร่ืองหมำยและแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะท ำกำรขุดและตอ้งติดตั้ง
ป้ำยขนำดกวำ้งไม่นอ้ยกวำ่หน่ึงร้อยยี่สิบเซนติเมตร ยำวไม่นอ้ยกวำ่สองร้อยส่ีสิบเซนติเมตรในบริเวณท่ีท ำกำรขุด
ดินท่ีสำมำรถเห็นไดง่้ำยตลอดเวลำท่ีท ำกำรขดุดินโดยแสดงขอ้ควำมตำมทำ้ยขอ้บญัญติัน้ี  

  ควำมในวรรคหน่ึงไม่น ำมำใชบ้งัคบัในกำรขดุดินเพื่อกำรเกษตรกรรม 
  ข้อ ๑๒  กำรขุดดินท่ีมีพื้นท่ีมีควำมลึกจำกระดบัพื้นดินเกินสำมเมตร แต่ไม่เกินยี่สิบเมตรหรือมี
พื้นท่ีปำกบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตำรำงเมตร  ตอ้งมีแบบแปลน  รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรค ำนวณ ของ
ผูไ้ดรั้บใบประกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุมสำขำวศิวกรรมโยธำ ไม่ต ่ำกวำ่ประเภทสำมญัวศิวกร  
  ควำมในวรรคหน่ึงไม่น ำมำใชบ้งัคบัในกำรขดุดินเพื่อกำรเกษตรกรรม 
  ข้อ ๑๓  กำรขดุดินท่ีมีควำมลึกเกินยี่สิบเมตร  ตอ้งจดัให้มีกำรป้องกนักำรพงัทลำยของดิน หรือส่ิง
ปลูกสร้ำงโดยมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับวดักำรเคล่ือนตวัของดิน และมีผูไ้ด้รับใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ
วศิวกรรมควบคุม   สำขำวศิวกรรมโยธำ  ประเภทวฒิุวศิวกรเป็นผูล้งนำมในแบบแปลนและรำยกำรค ำนวณดว้ย 
  ในกรณีผูขุ้ดดินตำมวรรคหน่ึงเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรฝังกลบขยะ  วสัดุกระจำยแพร่พิษหรือ
กระจำยรังสีตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนั้น  จะตอ้งแสดงวธีิกำรป้องกนักำรปนเป้ือนต่อชั้นน ้ำใตดิ้น 
  ข้อ ๑๔  กำรขดุดินท่ีมีพื้นท่ีควำมลึกจำกระดบัพื้นดินเกินสำมเมตร หรือมีพื้นท่ีปำกบ่อดินเกินหน่ึง
หม่ืนตำรำงเมตร  จำกปำกบ่อดินจะตอ้งห่ำงจำกแนวเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืนเป็นระยะไม่นอ้ยกวำ่ควำมลึกของบ่อดิน
จะขดุแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่สิบเมตร 
  กำรขดุดินตำมวรรคหน่ึง   ตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อทรัพยสิ์นหรือส่ิงปลูกสร้ำงของบุคคล
อ่ืนหรือทรัพยสิ์นอนัเป็นสำธำรณประโยชน์ 
  ข้อ ๑๕  กำรขดุดินเพื่อกำรประกอบเกษตรกรรมท่ีมีพื้นท่ีท่ีควำมลึกจำกระดบัพื้นดินเกินสำมเมตร
หรือพื้นท่ีปำกบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตำรำงเมตร  หรือมีควำมลึกหรือพื้นท่ีตำมท่ีเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินประกำศก ำหนด
จำกปำกบ่อดินจะตอ้งห่ำงจำกแนวท่ีดินของบุคคลอ่ืนเป็นระยะไม่นอ้ยกวำ่ควำมลึกของบ่อดินท่ีจะขดุ  
  ข้อ ๑๖  ในระหวำ่งกำรขุดดิน ผูขุ้ดดินตอ้งระบำยน ้ ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น ้ ำท่วมขงั
และตอ้งไม่ใชพ้ื้นท่ีบริเวณขอบบ่อดินเป็นท่ีกองดินหรือวสัดุอ่ืนใด 
  ข้อ ๑๗  ในระหวำ่งกำรขุดดินและหลงักำรขุดดิน ผูขุ้ดดินตอ้งตรวจสอบเสถียรภำพของบ่อดินให้
มีควำมมัน่คงปลอดภยัอยูเ่สมอ 
  ข้อ ๑๘   กำรขดุดินบริเวณท่ีติดต่อกบัท่ีสำธำรณะหรือในท่ีสำธำรณะ ผูขุ้ดดินตอ้งจดัให้มีส่ิงกนัตก
หรือรำวกั้นรอบบริเวณน ้ ำ รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้ำให้มีแสงสวำ่งเพียงพอหรือไฟสัญญำณเตือนอนัตรำยพอสมควรใน
ระหวำ่งพระอำทิตยต์กถึงพระอำทิตยข้ึ์นดว้ย 
  ข้อ ๑๙  เจำ้ของท่ีดินตอ้งติดตั้งป้ำยเตือนอนัตรำยขนำดตอ้งไม่นอ้ยกวำ่หำ้สิบเซนติเมตรและยำวไม่
นอ้ยกวำ่หน่ึงเมตร  ท ำดว้ยวสัดุถำวร  โดยติดตั้งไวทุ้กระยะไม่เกินส่ีสิบเมตร  รอบบ่อดินในต ำแหน่งท่ีเห็นไดง่้ำย
ตลอดระยะเวลำ 
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  ข้อ ๒๐  ในกำรขุดดินถ้ำพบ  โบรำณวตัถุ  ศิลปวตัถุ  ซำกดึกด ำบรรพ ์ หรือแร่ท่ีมีคุณค่ำทำง
เศรษฐกิจหรือทำงกำรศึกษำในดำ้นธรณีวทิยำ  ใหผู้ข้ดุดินหยุดกำรขุดดินในบริเวณนั้นไวก่้อนแลว้รีบรำยงำนให้เจำ้
พนกังำนทอ้งถ่ินทรำบทนัที 
  ข้อ ๒๑  ผูใ้ดประสงคจ์ะท ำกำรขุดดินโดยมีควำมลึกจำกระดบัพื้นดินเกินสำมเมตร หรือมีพื้นท่ี
ปำกบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนตำรำงเมตร หรือมีควำมลึกตำมท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินประกำศก ำหนดให้แจ้งต่อเจ้ำ
พนกังำนทอ้งถ่ินตำมแบบท่ีเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินก ำหนดโดยยืน่เอกสำรแจง้ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

(1) แผนผงับริเวณท่ีประสงคจ์ะท ำกำรขดุดิน 
(2) แผนผงัแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขำ้งเคียง 
(3) รำยกำรท่ีก ำหนดไวใ้นกฎกระทรวงท่ีออกตำมมำตรำ ๖ แห่งพระรำชบญัญติักำรขุดดิน  และ

ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
(4) วธีิกำรขดุดินและกำรขนดิน 
(5) ระยะเวลำท ำกำรขดุดิน 
(6) ช่ือผูค้วบคุมงำนซ่ึงจะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
(7) ท่ีตั้งส ำนกังำนของผูแ้จง้ 
(8) ภำระผกูพนัต่ำงๆท่ีบุคคลอ่ืนมีส่วนไดเ้สียเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจะท ำกำรขดุดิน 
(9) เอกสำรและรำยละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
ถำ้ผูแ้จง้ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึงโดยถูกตอ้งแลว้ ให้เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินออกใบรับ

แจง้ ตำมแบบท่ีเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินก ำหนด เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภำยในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
และใหผู้แ้จง้เร่ิมตน้ท ำกำรขดุดินตำมท่ีไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

ถำ้กำรแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้ง ใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถ่ินแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภำยในเจ็ดวนั นบัแต่วนัท่ีมี
กำรแจง้ตำมวรรคหน่ึง ถำ้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีแจง้ไดรั้บแจง้ ให้แกไ้ขจำกเจำ้พนกังำน
ทอ้งถ่ิน ใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถ่ินมีอ ำนำจออกค ำสั่งใหก้ำรแจง้ตำมวรรคหน่ึงเป็นอนัส้ินผล 

ถำ้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขให้ถูกตอ้งภำยในเวลำท่ีก ำหนดตำมวรรคสำม ให้เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินออกใบรับ
แจง้ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภำยในสำมวนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ท่ีถูกตอ้ง 

ผูไ้ดรั้บใบรับแจง้ตอ้งเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยตำมท่ีก ำหนดไวท้ำ้ยขอ้บญัญติัน้ี 
  ข้อ ๒๒  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก็บไดต้ำม ขอ้ ๒๑ วรรคห้ำ ให้เป็นรำยไดอ้งคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบลสุเทพ  
  ข้อ ๒๓  ในระหวำ่งกำรขุดดิน ผูขุ้ดดินตำมขอ้ ๒๑ ตอ้งเก็บใบรับแจง้ แผนผงับริเวณและรำยกำร
ไวท่ี้สถำนท่ีขดุดินหน่ึงชุด และพร้อมท่ีจะใหพ้นกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตรวจดูได ้
  ถำ้ใบรับแจง้ช ำรุด สูญหำยหรือถูกท ำลำยในสำระส ำคญั ให้ผูขุ้ดดินตำมขอ้ ๒๑ ขอรับใบแทนใบ
รับแจง้ต่อเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีทรำบถึงกำรช ำรุดสูญหำยหรือถูกท ำลำยดงักล่ำว 
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  ข้อ ๒๔   กำรไดรั้บใบรับแจง้จำกเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินตำม ขอ้ ๒๑ ไม่เป็นเหตุคุม้ครองกำรขุดดินท่ี
ได้ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภำพแวดล้อม ผูขุ้ดดินไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำของท่ีดิน ผู ้
ครอบครองท่ีดินลูกจำ้งหรือตวัแทนตอ้งรับผิดชดใชค้่ำสินไหมทดแทน เพื่อกำรนั้น เวน้แต่จะมีเหตุท่ีไม่ตอ้งรับผิด
ตำมกฎหมำย 
  ข้อ ๒๕  กำรขุดบ่อน ้ ำใชท่ี้มีพื้นท่ีปำกบ่อไม่เกินส่ีตำรำงเมตร ผูขุ้ดดินไม่ตอ้งแจง้ต่อเจำ้พนกังำน
ทอ้งถ่ิน 
  ข้อ ๒๖  กำรขดุดิน โดยมีควำมลึกจำกระดบัพื้นดินไม่เกินสำมเมตร เม่ือจะขุดดินใกลแ้นวเขตท่ีดิน
ของผูอ่ื้นในระยะนอ้ยกวำ่สองเท่ำควำมลึกของบ่อดิน ตอ้งจดักำรป้องกนักำรพงัทลำยของดินตำมวสิัยท่ีควรกระท ำ 
 

หมวด ๓ 
การถมดิน 

 
  ข้อ  ๒๗  ผูใ้ดประสงคจ์ะท ำกำรถมดิน  โดยมีควำมสูงของเนินดินเกินกวำ่ระดบัท่ีดินต่ำงเจำ้ของท่ี
อยู่ขำ้งเคียงและมีพื้นท่ีของเนินดินไม่เกินสองร้อยตำรำงเมตร ตอ้งจดัให้มีกำรระบำยน ้ ำเพียงพอท่ีจะไม่เกิดควำม
เดือดร้อนแก่เจำ้ของท่ีดินท่ีอยูข่ำ้งเคียงหรือบุคคลอ่ืน 
  กำรถมดินท่ีมีพื้นท่ีเกินสองร้อยตำรำงเมตร นอกจำกจะตอ้งจดัให้มีกำรระบำยน ้ ำตำมวรรคหน่ึง 
ตอ้งแจง้กำรถมดินนั้นต่อเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินตำมแบบท่ีเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินก ำหนดไวท้ำ้ยขอ้บญัญติัน้ี 
  ถำ้ผูแ้จง้ไดด้ ำเนินกำรตำมท่ีระบุไวใ้นวรรคสองโดยถูกตอ้งแลว้ ให้เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินออกใบรับ
แจง้ตำมแบบท่ีเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินก ำหนด เพื่อเป็นหลกัฐำนกำรแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภำยในเจ็ดวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้
และใหผู้แ้จง้เร่ิมตน้ท ำกำรถมดินตำมท่ีไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
  ให้น ำ ขอ้ ๒๑  วรรคสำม วรรคส่ีและวรรคห้ำ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ มำใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 
  กรณีกำรถมดินติดกบัถนนสำธำรณะ ถำ้ถนนสำธำรณะนั้นมีควำมกวำ้งไม่เกินหกเมตร ให้ถมเนิน
ดินสูงไดไ้ม่เกินยีสิ่บเซ็นติเมตรจำกระดบัก่ึงกลำงถนนสำธำรณะท่ีติดกบัท่ีดินนั้น  หำกถนนสำธำรณะนั้นกวำ้งเกิน
หกเมตรใหถ้มเนินดินสูงไดไ้ม่เกินส่ีสิบเซ็นติเมตรจำกระดบัก่ึงกลำงถนนสำธำรณะท่ีติดกบัท่ีดินนั้น 
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หมวด ๔ 
การบรรทุก การเคลือ่นย้าย การขนส่ง และการอนุญาต 

 
  ข้อ ๒๘    กำรบรรทุก กำรเคล่ือนยำ้ย กำรขนส่ง ดิน หิน กรวด ทรำย หรือส่ิงอ่ืนใด ท่ีไดจ้ำกกำร
ขดุดิน  ซ่ึงเกิดจำกำรขดุดินภำยในต ำบล โดยน ำส่ิงท่ีขดุไดไ้ปยงัพื้นท่ีใดๆ ภำยในต ำบล หรือน ำออกไปจำกต ำบล จะ
กระท ำไดเ้ม่ือไดท้  ำกำรขออนุญำตและไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน ยกเวน้  กำรขุดดินท่ีกระท ำโดยน ำดิน
ท่ีขดุหรือส่ิงท่ีไดจ้ำกกำรขดุ กองรวมไวใ้นพื้นท่ีท่ีท ำกำรขดุนั้น 
  ข้อ ๒๙  กำรบรรทุก กำรเคล่ือนยำ้ย กำรขนส่ง ดิน หิน กรวด ทรำย หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไดจ้ำกกำรขุด
ดิน ซ่ึงเกิดจำกกำรขุดดินเข้ำมำภำยในต ำบล จะกระท ำได้เม่ือได้ท ำกำรขออนุญำต และได้รับอนุญำตจำกเจ้ำ
พนกังำนทอ้งถ่ิน 
  ข้อ ๓๐  เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน หรือผูท่ี้ได้รับมอบหมำย ตอ้งพิจำรณำกำรอนุญำตให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว หรือใหแ้ลว้เสร็จภำยใน ๑๕ วนั แลว้แจง้กำรอนุญำตหรือไม่อนุญำตใหผู้ร้้องทรำบ พร้อมเหตุผล 
  ข้อ ๓๑  เจำ้พนักงำนทอ้งถ่ิน มีอ ำนำจประกำศก ำหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบักำรบรรทุก กำร
เคล่ือนยำ้ย กำรขนส่งดิน หิน กรวด ทรำย หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีไดจ้ำกกำรขุดดิน, จ ำนวนหรือน ้ ำหนกัท่ียำนพำหนะนั้นๆ
จะบรรทุกได ้, กำรท ำควำมสะอำดลอ้ของยำนพำหนะก่อนออกจำกสถำนท่ีบรรทุกไปยงัทำงสำธำรณะ, ขอ้ก ำหนด
เก่ียวกบักำรปกคลุมส่ิงท่ีบรรทุก เพื่อมิให้ตกหล่นหรือฟุ้งกระจำย, รวมถึงวงเงินประกนักรณีกระท ำผิดสัญญำหรือ
ขอ้ตกลง 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 

 

  ข้อ ๓๒  ผูใ้ดท ำกำรขดุดินและถมดิน ตำมขอ้ ๗ และขอ้ ๒๗ โดยไม่ไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้พนกังำน
ทอ้งถ่ินตอ้งระวำงโทษตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติักำรขดุดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ข้อ ๓๓  ผูใ้ดท ำกำรขดุดิน ตำมขอ้ ๗ และไม่จดัใหมี้เคร่ืองหมำยแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะท ำกำรขุด 
และติดตั้งป้ำยตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้ ๑๑ ตอ้งระวำงโทษปรับไม่เกินหน่ึงพนับำท 
  ข้อ ๓๔  ผูใ้ดฝ่ำฝืน ขอ้ ๑๐ แห่งขอ้บญัญติัน้ี ตอ้งระวำงโทษตำมท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติักำร
ขดุดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ข้อ ๓๕  ให้นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพ  มีหนำ้ท่ีรักษำกำรให้เป็นไปตำมขอ้บญัญติัน้ี 
และมีอ ำนำจออกระเบียบ ประกำศหรือค ำสั่ง เพื่อปฎิบติักำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้บญัญติัน้ี 
 
 
 
 



- ๘ - 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๓๖  อตัรำค่ำธรรมเนียม ตำมขอ้ ๙  ผูข้ออนุญำตท่ีตอ้งช ำระเม่ือไดมี้กำรประกำศกฎกระทรวง  
ซ่ึงออกตำมพระรำชบญัญติั กำรขดุดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  ไดป้ระกำศกฎกระทรวงใหเ้รียกเก็บได ้
 
   ประกำศ  ณ  วนัท่ี  เดือน   พ.ศ. 
 
 
      (ลงช่ือ)    การุณย์   คล้ายคลึง   
                (   นำยกำรุณย ์  คลำ้ยคลึง   ) 
         นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสุเทพ 
 

       เห็นชอบ 
 
 
(ลงช่ือ)   ชุมพร   แสงมณี 
        (   นำยชุมพร   แสงมณี   ) 
         นำยอ ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
 
 
 

หมายเหตุ       เหตุผลในกำรประกำศใชข้อ้บญัญติัต ำบลฉบบัน้ีคือ  โดยท่ีปัจจุบนัมีกำรขดุดินเพื่อน ำดินไปถมพื้นท่ี
ท่ีท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรท่ีอยูอ่ำศยัหรือเพื่อกิจกำรอ่ืนอยำ่งกวำ้งขวำงแต่กำรขุดดินหรือถมดินดงักล่ำวยงัไม่เป็นไป
โดยถูกตอ้งตำมหลกัวชิำกำรจึงอำจก่อให้เกิดอนัตรำยแก่ทรัพยสิ์นและควำมปลอดภยัของประชำชนได ้ สมควรให้
มีขอ้บญัญติัต ำบลวำ่ดว้ยเร่ืองมำตรกำรควบคุมในกำรขุดดินและถมดิน  เพื่อให้กำรขุดดินและถมดินในเขตองคก์ำร
บริหำรส่วนต ำบลสุเทพ ซ่ึงมีพระรำชกฤษฎีกำใหใ้ชบ้งัคบักฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมอำคำรเป็นไปโดยถูกตอ้งตำม
หลกัวชิำกำร  จึงจ ำเป็นตอ้งออกขอ้บญัญติัน้ี 
 
 
 
 
 
 



- ๙ - 
 

อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
……………………… 

 
ค่าธรรมเนียม 
(1)  ใบรับแจง้กำรขุดดินหรือถมดิน   ฉบบัละ  500 บำท 
(2)  ค่ำคดัส ำเนำหรือถ่ำยเอกสำร    หนำ้ละ      1 บำท 
 
ค่าใช้จ่าย 
(1)  ค่ำพำหนะเดินทำงในกำรไปตรวจสอบสถำนท่ีขดุดินหรือถมดิน  ใหจ่้ำยเท่ำท่ีจ  ำเป็น 
         และใชจ่้ำยจไปจริง 
(2)  ค่ำเบ้ียเล้ียงในกำรเดินทำงไปตรวจสอบสถำนท่ีขดุดินหรือถมดิน  ใหจ่้ำยเท่ำท่ีจ  ำเป็นตำมระเบียบ 
         ของทำงรำชกำรแก่ผูไ้ปท ำงำน 
         เท่ำอตัรำของทำงรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


