
  

 

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลวังศาลา 

เร่ือง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

------------------------------------------------- 

 

หลักการ 

เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถม

ดินพ.ศ. ๒๕๔๓  เทศบาลตําบลวังศาลา วาดวยมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดินเพื่อบังคับใชภายในเขต

เทศบาลตําบลวังศาลา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุร ี

  

เหตุผล 

เน่ืองจากในปจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพื้นที่การกอสรางที่อยูอาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอยา

กวางขวาง แตการขุดดินดังกลาวยังไมถูกตองตามหลักวิชาการ อาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและความ

ปลอดภัยของประชาชนได  เทศบาลตําบลวังศาลา จึงเห็นเปนการสมควรที่จะตองตามเปนเทศบัญญัติ เรื่อง การ

ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ ใหถูกตองพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓  

เทศบาลตําบลวังศาลา  จึงตราเทศบัญญัติวาดวย การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ เพื่อกําหนด

มาตรการควบคุมในการขุดดินละถมดิน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน

และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหมีการกําหนดมาตรการควบคุมการขุดดินและถมดินเพื่อประโยชนในการปองกันการ

พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และปองกันปญหา นํ้าทวมตลอดจนการอื่นภายในพื้นที ่และเพื่อเปนแนว

ทางการปฏิบัติในเขตเทศบาลตําบลวังศาลาตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

เทศบัญญัติเร่ือง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๕๗ 

เทศบาลตําบลวังศาลา 

......................... 

 

อาศัยตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ มาตรา ๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 

๒๕๔๓ เทศบาลตําบลวังศาลา  โดยไดรับมติเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลวังศาลาและโดยความเห็นชอบของ

ผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุร ีจึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวดังตอไปน้ี  

ขอ ๑. เทศบัญญัติน้ีเรียกวา “เทศบัญญัติตําบลวังศาลา เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗  

ขอ ๒. เทศบัญญัติน้ีใหมีผลใชบังคับนับต้ังแตวันที่ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาล 

ตําบลวังศาลา แลวเจ็ดวัน  
  

หมวดท่ี ๑ 

บทท่ัวไป 

ขอ ๓. ในเทศบัญญัติน้ี  

“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับดิน  

“พื้นดิน” หมายความวา พื้นผิวของที่ดินที่เปนอยูตามธรรมชาติ  

“ขุดดิน” หมายความวา การกระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินข้ึนจากพื้นดินหรือทําใหพื้นดินเปนบอ  

“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน  

“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพื้นดิน เพื่อใหระดับดินสูงข้ึนกวาเดิม  

“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงข้ึนกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน  

“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงสภาพของดิน ที่ต้ัง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุด

ดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขางเคียง  

“รายการ” หมายความวา ขอความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบอดินที ่



จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินระยะหางจากขอบบอดินหรือ

เนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางและวิธีการใน

การขุดดินหรือถมดิน 

    “แบบแปลน” หมายความวา ขอความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบอดิน

ที่จะขุดดิน ความลาดเอียงของเนินดินที่จะถม ระยะหางของบอดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคล

อื่น วิธีปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจนสภาพพื้นที่และ

บริเวณขางเคียงระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุด พรอมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับขุดดินเพื่อใหเปนไป

ตามแบบแปลน  

 

“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียงที่

ปลอดภัยในการขุดดินหรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของก าแพงกันดิน  

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลวังศาลาหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

ขอ ๔. การขุดดินและถมดินใหกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตย 

ตก ถาจะกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือ

จากเจาพนักงานทองถ่ิน  

ขอ ๕. ใหนายกเทศมนตรีตําบลวังศาลา มีอํานาจออกคําสั่ง ยกเวน ผอนผัน ระงับหรือกําหนด 

เงื่อนไขในการปฏิบัติตามเทศบัญญัติน้ีไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  

ขอ ๖. ใหนายกเทศมนตรีตําบลวังศาลามีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี และมี

อํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อดําเนินและปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี  

  

หมวดท่ี ๒ 

การขุดดิน 

ขอ ๗. ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรแตไมเกินย่ีสิบ

เมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศ

กําหนด ตองย่ืนขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอนที่จะทําการขุดดิน  

ขอ ๘. ผูขออนุญาตขุดดินตามขอ ๗ จะตองขออนุญาตตามแบบการขออนุญาตการขุดดินทาย 

เทศบัญญัติน้ี  

ขอ ๙. ผูขออนุญาตขุดดินตามขอ ๗ จะตองชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดไว 

ทายเทศบัญญัติน้ี  

ขอ ๑๐. หามทําการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นเกินสามเมตร หรือมีความลึก  

หรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ในบริเวณศาสนสถาน โรงเรียน และบริเวณ

พื้นที่สาธารณะ เวนแตไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลวังศาลา 



ขอ ๑๑. ในการขุดดิน ผูขุดดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุด

และตองติดต้ังปายขนาดกวางไมนอยกวาหน่ึงรอยย่ีสิบเซนติเมตรยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร ใน

บริเวณที่ทําการขุดดินที่สามารถเห็นไดงายตลอดเวลาที่ทําการขุดดินโดยแสดงขอความตามทายเทศบัญญัติน้ี 

ความในวรรคหน่ึงไมนํามาใชบังคับในการขุดดินเพื่อการเกษตรกรรม  

ขอ ๑๒. การขุดดินที่มีพื้นที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรแตไมเกินย่ีสิบเมตรหรือมี

พื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตองมี

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผูไดรับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

สาขาวิศวกรรมโยธา ไมตํ่ากวาประเภทสามัญวิศวกร  

การขุดดินตามวรรคหน่ึง สําหรับเพื่อใชในการประกอบเกษตรกรรม ไมตองมีรายการประกอบ

แบบแปลน และรายการคํานวณ  

ขอ ๑๓. การขุดดินที่มีความลึกเกินย่ีสิบเมตร ตองมีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูก

สรางโดยมีการติดต้ังอุปกรณ สําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกรเปนผูลงนามในแบบแปลนและรายการคํานวณดวย  

ในกรณีที่ขุดดินตามวรรคหน่ึง เพื่อใชประโยชนในการฝงกลบขยะ วัสดุกระจายแพรพิษ  

หรือกระจายรังสีตามกฎหมายวาดวยการน้ัน จะตองแสดงวิธีการปองกันการปนเปอนตอช้ันนํ้าใต

ดิน  

ขอ ๑๔. การขุดดินที่มีพื้นที่ความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นทีป่ากบอดินเกิน

หน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดจากปากบอดินจะตองหาง

จากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น เปนระยะไมนอยกวาความลึกของบอดินที่จะขุด แตตองไมนอยกวาสิบเมตร  

การขุดดินตามวรรคหน่ึง ตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคล

อื่นหรือทรัพยสินอันเปนสาธารณประโยชน  

ขอ ๑๕. การขุดดินเพื่อการประกอบเกษตรกรรมที่มีพื้นที่ที่ความลึกจากระดับพื้นดินเกิน สาม

เมตร หรือพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศ

กําหนดจากปากบอดิน จะตองหางจากแนวที่ดินของบุคคลอื่นเปนระยะไมนอยกวาความลึกของบอดินที่จะขุดแต

ตองไมนอยกวาสิบเมตร การขุดดินตามวรรคหน่ึง ที่มีระยะหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นเปนระยะนอยกวา

ความลึกของบอดินที่จะขุด หรือนอยกวาสิบเมตร จะตองไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากเจาของที่ดิน

ขางเคียง 

ขอ ๑๖. ในระหวางการขุดดินตองระบายนํ้าบนพื้นดิน บริเวณขอบบอดินไมใหนํ้าทวมขังและตอง

ไมใชพื้นที่บริเวณขอบบอดินเปนที่กองดินหรือวัสดุอื่นใด  

ขอ ๑๗. ในระหวางการขุดดินและหลังการขุดดิน เจาของที่ดินตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอ

ดินใหมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ  



ขอ ๑๘. การขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผูขุดดินตองจัดใหมีสิ่งกัน

ตกหรือราวกั้นรอบบริเวณนํ้า รวมทั้งติดต้ังไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายพอสมควรใน

ระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึนดวย  

ขอ ๑๙. เจาของที่ดินตองติดต้ังปายเตือนอันตรายขนาดตองไมนอยกวาสิบเซนติเมตรและยาวไม

นอยกวาหน่ึงเมตร ทําดวยวัสดุถาวร โดยติดต้ังไวทุกระยะไมเกินสี่สิบเมตร รอบบอดินในตําแหนงที่เห็นไดงาย

ตลอดระยะเวลา  

ขอ ๒๐. ในการขุดดิน ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรที่มีคุณคาทาง

เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณน้ันไวกอน แลวรีบรายงานใหเจา

พนักงานทองถ่ินทราบทันที  

ขอ ๒๑. ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่

ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศ 

กําหนดใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยย่ืนเอกสารแจง

ขอมูลดังตอไปน้ี  

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน  

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง  

(๓) รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและ

ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

(๔) วิธีการขุดดินและการถมดิน  

(๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน  

(๖) ช่ือผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(๗) ที่ต้ังสํานักงานของผูแจง  

(๘) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน  

(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถา

ผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหน่ึงโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง ตามแบบที่เจา

พนักงานทองถ่ินกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ัน 

ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่

ไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการแจง

ตามวรรคหน่ึง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจง ใหแกไขจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหน่ึงเปนอันสิ้นผล  

ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับ

แจงใหแกผูแจงภายในสามวัน นับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจาย

ตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง  

ขอ ๒๒. คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดตามขอ ๒๑ วรรคหา    ใหเปนรายไดเทศบาลตําบล 



วังศาลา 

ขอ ๒๓.ในระหวางการขุดดิน ผูขุดดินตามขอ ๒๑ ตองเก็บใบรับแจง แผนผังบริเวณและรายการ

ไวที่สถานที่ขุดดินหน่ึงชุดและพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได ถาใบรับแจงชํารุด สูญหายหรือถูกทําลาย

ในสาระสําคัญ ใหผูขุดดินตามขอ ๒๑ ขอรับใบแทน ใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแตวันที่

ทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลาย ดังกลาว  

ขอ ๒๔. การไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ินตาม ขอ ๒๑ ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดินที่

ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของที่ดิน ผู

ครอบครองที่ดินลูกจางหรือตัวแทนตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการน้ัน เวนแตจะมีเหตุที่ไมตองรับผิด

ตามกฎหมาย  

ขอ ๒๕. การขุดบอนํ้าใชที่มีพื้นที่ปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูขุดดินไมตองแจงตอเจาพนักงาน

ทองถ่ิน  

ขอ ๒๖. การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขตที่ดิน

ของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาความลึกของบอดิน ตองจัดการปองกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทํา 
  

หมวดท่ี ๓ 

การถมดิน 

ขอ ๒๗. ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่

อยูขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมเกิดความ

เดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น 

ในการถมดินระยะหางจากขอบลางของเนินลาดดิน ถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นใหเปนไปตาม 

รายการคํานวณทางวิศวกรรม แตตองไมนอยกวาความสูงของดินถม  ในกรณีที่ผูถมดินจะทําการถมดินติดที่ดิน

ของบุคคลอื่นที่มีระยะหางจากขอบลาดของเนินดิน ถึงเขตที่ดินนอยกวา ๐.๕๐ เมตร ตองไดรับความยินยอมเปน

หนังสือจากที่ดินขางเคียง   

 ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสองโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับ

แจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในกําหนดเจ็ดวัน  

  

 

หมวดท่ี ๔ 

การบรรทุก การเคลื่อนยาย การขนสง และการอนุญาต 

ขอ ๒๘. การบรรทุก การเคลื่อนยาย การขนสง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ไดจากการ

ขุดดิน ซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในตําบล โดยนําสิ่งที่ขุดไดไปยังพื้นที่ใด ๆ ภายในตําบล หรือนําออกไปจากตําบล 

จะกระทําไดเมื่อไดทําการขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  



ยกเวน การขุดดินที่กระทําโดยนําดินที่ขุดหรือสิ่งที่ไดจากการขุด กองรวมไวในพื้นที่ที่ทําการขุด

น้ัน  

ขอ ๒๙. การบรรทุก การเคลื่อนยาย การขนสง ดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ไดจากการ 

ขุดดิน เขามาภายในตําบล จะกระทําไดเมื่อไดทําการขออนุญาต และไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ิน  

ขอ ๓๐. เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตองพิจารณาการอนุญาตใหแลวเสร็จ

โดยเร็ว หรือใหแลวเสร็จภายใน ๑๕ วัน แลวแจงการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูรองทราบ พรอมเหตุผล  

ขอ ๓๑. เจาพนักงานทองถ่ิน มีอํานาจประกาศกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการบรรทุก การ

เคลื่อนยาย การขนสงดิน หิน กรวด ทราย หรือสิ่งอื่นใดที่ไดจากการขุดดิน จํานวนหรือนํ้าหนัก ที่ยานพาหนะน้ัน 

ๆ จะบรรทุกได การทําความสะอาดลอของยานพาหนะกอนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ ขอกําหนด

เกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งที่บรรทุก เพื่อมิใหตกหลนหรือฟุงกระจาย รวมถึงวงเงินประกันกรณีกระทําผิดสัญญาหรือ

ขอตกลง 

หมวดท่ี ๕ 

บทกําหนดโทษ 

ขอ ๓๒. ผูใดทําการขุดดินและถมดิน ตามขอ ๗ และขอ ๒๗ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ินตองระวางโทษตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

ขอ ๓๓. ผูใดทําการขุดดิน ตามขอ ๗ และไมจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการ

ขุดและติดต้ังปายตามที่กําหนดไวในขอ ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงพันบาท  

ขอ ๓๔. ผูใดฝาฝนขอ ๑๐ แหงขอบัญญัติน้ี ตองระวางโทษตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการ

ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

การอุทธรณ 

ขอ ๓๕. ผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตาม ขอ   

ขอ   และขอ ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวัน นับแตวันที่ทราบคําสั่ง 

การอุทธรณตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงาน

ทองถ่ิน ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ใหย่ืนคําขอทุเลาพรอม

อุทธรณ ในกรณีเชนน้ี ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตใหทุเลา โดยมีเงื่อนไขหรือไมก็ได หรือจะ

สั่งใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนก็ได 

ใหผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แลวแกกรณี พิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จ 

ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการใหถือเปน 

ขอ ๓๖. ใหนายกเทศมนตรีตําบลวังศาลา มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี  

และมีอํานาจออกระเบียบ ประกาศหรือคําสั่ง เพื่อปฏิบัติและดําเนินการใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี  

  



บทเฉพาะกาล 

ขอ ๓๗. อัตราคาธรรมเนียม ตามขอ ๙ ผูขออนุญาตที่ตองชําระเมื่อไดมีประกาศกฎกระทรวง ซึ่ง

ออกตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดประกาศกฎกระทรวงใหเรียกเก็บได  

 

 

ประกาศ ณ วันที่       เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

  

  

(ลงช่ือ)      ปรีชา  บัวบาน  

 (นายปรีชา  บัวบาน)  

                นายกเทศมนตรีตําบลวังศาลา 

 เห็นชอบ  

   

 

 (นายวิบูลย  ปนศิริ)  

 นายอําเภอทามวง 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชเทศบัญญัติตําบลฉบับน้ีคือ โดยที่ปจจุบันมีการขุดดินเพื่อ

นําดินไปถมพื้นที่ที่ทําการกอสรางอาคารที่อยูอาศัย หรือเพื่อกิจการอื่นอยางกวางขวางแตการขุดดินหรือถมดิน

ดังกลาวยังไมเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ จึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและความปลอดภัยของ

ประชาชนได สมควรใหมีเทศบัญญัติตําบล วาดวยเรื่องมาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน เพื่อใหการขุดดิน

และถมดินในเขตเทศบาลตําบลวังศาลาซึ่งมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เปนไป

โดยถูกตองตามหลักวิชาการ จึงจําเปนตองออกเทศบัญญัติน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย 

………………………………… 

คาธรรมเนียม  

(๑) ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท  

(๒) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร หนาละ ๑๐๐ บาท  

  

คาใชจาย  

 (๑) คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ใหจายเทาที่จําเปนและใช 

จายไปจริง  

 (๒) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ใหจายเทาที่จําเปนตาม 

ระเบียบของทางราชการแกผูไปทํางานเทาอัตราของทางราชการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือแจงการขุดดินหรือถมดิน 

  

     เขียนที่……………………………………………  

       วันที่ ............ เดือน .............................. พ.ศ.................  

ขาพเจา.......................................................................... เจาของที่ดิน/ผูครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 

เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขที่........................... ตรอก/ซอย.................................................... 

ตําบล/แขวง.......................................... อําเภอ/เขต...................................... จังหวัด...............................................  

เปนนิติบุคคลประเภท...................................................... จดทะเบียนเมื่อ....................................  

 เลขทะเบียน.............................. มีสํานักงาน ต้ังอยู............................... ตรอก/ซอย................................................  

ถนน............................................... หมูที่......................... ตําบล/แขวง.....................................................................  

อําเภอ/เขต.............................. จังหวัด................................ โดย..............................................................................  

ผูมีอํานาจลงช่ือ แทนนิติบุคคล ผูขออนุญาตอยูบานเลขที่................ ตรอก/ซอย.........................  

ถนน........................ หมูที่.......... ตําบล/แขวง.................... อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด.............................  

มีความประสงคจะทําการขุดดิน/ถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปน้ี  

ขอ ๑. ทําการขุดดิน ถมดิน ณ สถานที่ ........................................................................................  

ตรอก/ซอย............................ ถนน.......................... หมูที่.............. ตําบล/แขวง.....................................................  

อําเภอ/เขต............................. จังหวัด.....................................เปนผูดําเนินการในที่ดินโฉนด เลขที่ /น.ส.๓ เลขที่ / 

ส.ค.๑ เลขที่............................................... เปนที่ดินของ...............................................  

ขอ ๒. รายละเอียดการขุดดิน /ถมดิน  

(๑) เน้ือที่โครงการ.....................ไร ........................งาน ................................ตารางวา ขนาดพื้นที่  

ปากบอดิน................................................ตารางเมตร ความลึกจากระดับดินเดิม..............................................เมตร  

ทําการขุดดิน เพื่อ......................................................................................................................................................  

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดแนบมาพรอมน้ี  

แบบ ขถด.1 



ขอ ๓. โดยมี.............................................................เลขทะเบียน........................เปนผูควบคุมงาน 

และ............................................................................................. เปนผูออกแบบและคํานวณ  

ขอ ๔. กําหนดแลวเสร็จภายใน..............................วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับใบแจง  

ขอ ๕. พรอมคําขอน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ  

(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน......................ชุด  

ชุดละ........................................แผน  

(๒) รายการคํานวณ...........................................ชุด จํานวน........................แผน  

(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขอ

อนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง ซึ่งรับรองสํานักงาน

ถูกตองแลว จํานวน.............................ฉบับ 

(๕) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทน ซึ่งเปนผูดําเนินการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคล

เปนผูขออนุญาต)  

(๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณ จํานวน.........ฉบับ พรอม

ทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรม จํานวน ................... ฉบับ  

(๗) สําเนาภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส.๓ / ส.ค.๑ เลขที่...................................  

จํานวน............................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน จํานวน..........................ฉบับ  

(๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุม จํานวน.................................ฉบับ  

(๙) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาวิศวกรรมควบคุม จํานวน............. ฉบับ  

(๑๐) เอกสารอื่น ๆ (ถามี).............................................................................................  

  

  

(ลายมือช่ือ).......................................................  

 (..........................................................)  

ผูแจง  

  

 

  

  

หมายเหตุ : - ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา  

    - .ใสเครื่องหมาย / ในชอง หนาขอความที่ตองการ 


