
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 
เรื่อง   การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน   

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๗๑  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล   

พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  ๕)   

พ.ศ.  ๒๕๔๖  ประกอบกับมาตรา  ๘  (๑)  มาตรา  ๑๗  มาตรา  ๑๘  และมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  โดยได้รับความเห็นชอบจาก 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลรุงและนายอ าเภอกันทรลักษ์  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ  ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า  “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน   

พ.ศ.  ๒๕๖๑” 

ข้อ  ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ 

โดยเปิดเผย  ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลรุงแล้วสิบห้าวัน 

ข้อ  ๓ บรรดาข้อบัญญตัิ  ระเบียบ  และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ตราไว้แล้วซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ 

ให้ใช้บัญญัตินี้แทน 

ข้อ  ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุงมีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้   

และมีอ านาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง  เพื่อด าเนินและปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 

หมวด  ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ  ๕ ในข้อบัญญัตินี้ 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายความว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

 “พนักงาน เจ้าหน้ าที่”  หมายความว่า  ข้ าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล 

ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามข้อบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



 “ราชการส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

 “ดิน”  หมายความว่า  หิน  กรวด  หรือทราย  หรืออินทรียวัตถตุ่าง ๆ  ที่เจือปนกับดิน 

 “พ้ืนดิน”  หมายความว่า  พื้นผิวของดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 

 “สิ่งก่อสร้าง”  หมายความว่า  ถนนคอนกรีต  ถนนลาดยาง  ถนนหินคลุก  ถนนดินลูกรัง   

ที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุงด้วย  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะสร้างขึ้นด้วยงบประมาณขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลรุงหรือไม่ก็ตาม 

 “ขุดดิน”  หมายความว่า  การกระท าแก่พ้ืนดินเพ่ือน าดินขึ้นจากพ้ืนดินหรือท าให้พ้ืนดิน 

เป็นบ่อดิน 

 “บ่อดิน”  หมายความว่า  แอ่ง  บ่อ  สระ  หรือช่องว่างใต้ดินที่เกิดจากการขุดดิน 

 “ถมดิน”  หมายความว่า  การกระท าใด ๆ  ต่อดินหรือพื้นดินโดยการถมดิน 

 “เนินดิน”  หมายความว่า  ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน 

 “เจ้าของที่ดิน”  หมายความว่า  ผู้ที่ขุดดินหรือถมดิน  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะขุดดินหรือถมดิน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  หรือนอกเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุงก็ตาม 

 “ผู้รับจ้างขุดดินหรือถมดิน”  หมายความว่า  ผู้ที่รับด าเนินการขุดดินหรือถมดิน 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  และในเขตพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 “แผนผังบริเวณ”  หมายความว่า  แบบแสดงสภาพของที่ดิน  ที่ตั้ง  และขอบเขต 

ของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน  รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียงที่สังเขปแผนผังบริเวณรูปตัด 

และรายละเอียดในการขุดดินและถมดิน 

 “ที่สาธารณะ”  หมายความว่า  ที่ซึ่งเปิด  หรือยินยอมให้บุคคลเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ 

ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่  ให้หมายความรวมถึงทางสาธารณะ  และล าห้วยสาธารณะด้วย 

 “คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน”  หมายความว่า  คณะบุคคลซึ่งได้รับ 

การแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  ตั้งแต่  ๓  -  ๗  คน  ซึ่งประกอบด้วย  รองนายก 

องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลรุง   

และผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลรุงเห็นสมควรให้มีหน้าที่ตรวจสอบการขุดดินถมดินก่อนออกใบรับแจ้ง 

การขุดดินถมดินตามแบบแปลน  หรือข้อก าหนดรวมไปถึงกรณีมีการร้องเรียนเพ่ือน าเสนอเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ด าเนินการต่อไป 

้หนา   ๑๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๒ 

การขดุดิน 
ข้อ  ๖ ผู้ ใดประสงค์จะท าการขุดดิน  โดยมีความลึกจากระดับ พ้ืนดินเกิ น  ๓  เมตร   

หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  จะต้องจัดท าแบบแปลนรายการประกอบแปลน   
และรายการค านวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  
ไม่ต่ ากว่าระดบัสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร  แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยย่ืนเอกสารแจ้งข้อมูล  ดังต่อไปนี้ 

 (๖.๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท าการขุดดิน 
 (๖.๒) แผนผังแสดงเขตที่ดิน  และที่ดินบริเวณข้างเคียง 
 (๖.๓) รายการที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
 (๖.๔) วิธีการขุดดินและการถมดิน 
 (๖.๕) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
 (๖.๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (๖.๗) ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
 (๖.๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ  ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท าการขุดดิน 
 (๖.๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการก าหนด 
ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ออกใบรับแจ้งตามแบบที่องค์การบริหารส่วนต าบลรุงก าหนด  เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้กับผู้แจ้ง  
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่แจ้งและให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามที่แจ้งไว้นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบแจ้ง  
 ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน  ๗  วัน 
นับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน  ๗  วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 
 ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสามให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ออกใบรับแจ้งภายใน  ๓  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง  การขุดดินตามวรรคหนึ่ง  ส าหรับเพื่อใช้ใน
การประกอบเกษตรกรรมไม่ต้องรายงานประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ 

้หนา   ๑๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในบัญชีค่าธรรมเนียม 

ท้ายข้อบัญญัตินี้ 

ข้อ ๗ ค่าธรรมเนียม  หรือค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามข้อ   ๖  วรรคห้า  ให้เป็นรายได้ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

ข้อ ๘ ในระหว่างที่มีการขุดดินถมดิน  ผู้ขุดดินตามข้อ  ๖  จะต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณ 

และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินชุดหนึ่ง  และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 

ถ้าใบแจ้งช ารุด  สูญหาย  หรือถูกท าลายในสาระส าคัญให้ผู้ขุดดินตามข้อ  ๖  ขอรับใบแทนใบรับแจ้ง   

ต่อหน้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการช ารุดสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 

 ข้อ ๙ ผู้ขุดดินตามข้อ  ๖  ต้องขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๖   

แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ  ๑๐ ผู้ ขุ ดดินตามข้อ   ๖   ต้ องควบคุมลูกจ้ างหรือตั วแทนให้ ปฏิบั ติ ตามข้อ   ๙   

และจะต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้าง  หรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้างหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ  ๑๑ การได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ  ๖  ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดิน 

ที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม  ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน 

ผู้ครอบครองที่ดิน  ลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น  เว้นแต่จะมีเหตุ 

ที่ไม่ต้องรับผิดทางกฎหมาย 

ข้อ  ๑๒ การขุดบ่อน้ าที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน  ๔  ตารางเมตร  ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ  ๑๓ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกิน  ๓  เมตร  เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดิน 

ของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกบ่อดินที่จะขุดต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดิน 

ตามวิสัยที่ควรกระท า 

ห้ามท าการขุดดิน  โดยที่มีความลึกจากระดับพ้ืนเกิน  ๓  เมตร  หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ 

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดในบริเวณศาสนสถาน  โรงเรียน  และบริเวณพ้ืนที่สาธารณะ   

เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

้หนา   ๑๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๑๔ ในการขุดดิน  ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมาย  และแสดงขอบเขตที่ดินที่ท าการขุด 

และติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า  ๒๔๐  เซนติเมตร  ในบริเวณ 

ที่ท าการขุดดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ท าการขุดดินโดยแสดงข้อความตามท้ายข้อบัญญัตินี้ 

 ความในวรรคหนึ่งไม่น ามาใช้บังคับในการขุดดินเพ่ือการเกษตรกรรม 

ข้อ  ๑๕ ห้ามด าเนินการขุดดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะวัสดุกระจายพิษหรือรังสี  

โดยเด็ดขาด 

ข้อ  ๑๖ ในการขุดดินที่มพ้ืีนที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน  ๓  เมตร  แต่ไม่เกิน  ๒๐  เมตร   

หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน  ๓,๐๐๐  ตารางเมตร  ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น   

หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า  ๒  เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๕  เมตร   

กรณีบ่อทรายปากบ่อทรายจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น  หรือที่สาธารณะเป็นระยะ 

ไม่น้อยกว่า  ๔  เท่าของความลึกของบ่อทรายที่จะขุดแต่ต้องไม่น้อยกว่า  ๑๐  เมตรเพ่ือป้องกัน 

การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง  เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

โดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 

ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 

ข้อ  ๑๗ ในระหว่างการขุดดินผู้ขุดดินจะต้องระบายน้ าบนพ้ืนดินบริ เวณขอบบ่อดิน 

ไม่ให้น้ าท่วมขังและต้องไม่ใช้พ้ืนที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตราย 

แก่การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

ข้อ  ๑๘ ในระหว่างการขุดดินผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณ  และรายการไว้ที่ขุดดินหนึ่งชุด 

และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 

ข้อ  ๑๙ ผู้ขุดดินจะต้องด าเนินการขุดดินตามหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การขุดดินต้องมีการเตรียมการป้องกันการพังทลายของดิน 

 (๒) การขุ ดดิ นต้ องห่ างจากอาคารบ้ าน เรือนผู้ อื่ นอย่ างน้ อย   ๑๐   เมตร   

ความลาดเอียง  ๐.๕  เท่าของความลึก 

 (๓) การขุดดินต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย  ๕  เมตร  ยกเว้นการขุดทราย 

ต้องห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย  ๑๐  เมตร  ความลาดเอียง  ๐.๕  เท่าของความลึกจากที่ดินใกล้เคียง 

อย่างน้อย  ๑๐  เมตร  ความลาดเอียง  ๐.๕  เท่าของความลึก 

้หนา   ๑๕
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 (๔) การขุดดินต้องห่างจากที่สาธารณประโยชน์  หรือล าห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย   

๑๐  เมตร  ลาดเอียง  ๐.๕  เท่าของความลึกยกเว้นการขุดดินเพ่ือการเกษตร  ห่างจากล าห้วย 

สาธารณประโยชน์อย่างน้อย  ๕  เมตร  ลาดเอียง  ๐.๕  เท่าของความลึก  หรือตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เห็นสมควร 

ข้อ  ๒๐ การขุดดนิโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไม่เกิน  ๒  เมตร  เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดิน 

ของผู้อื่นต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระท า  ดังนี้ 

 (๑) เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย  ๒  เมตร 

 (๒) เว้นระยะห่างจากที่สาธารณประโยชน์  หรือล าห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย   

๑๐  เมตร 

ข้อ  ๒๑ เจ้าของที่ดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพ่ือเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   

๔๐  เซนติเมตร  และยาวไม่น้อยกว่า  ๑  เมตร  ท าด้วยวัสดุถาวร  โดยติดตั้งไว้เป็นระยะไม่เกิน  ๔๐  เมตร   

รอบบ่อดินในต าแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาท าการขุดดิน 

ข้อ  ๒๒ การขุดดินที่มีความลึกเกิน  ๒๐  เมตร  ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดิน   

หรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน  และมีผู้ได้รับใบอนุญาต  

ให้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ประเภทวุฒิวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแบบแปลน   

และรายการค านวณด้วย 

ความในวรรคหนึ่งมิให้บังคับแก่การขุดบ่อน้ าใช้ที่มีพ้ืนที่ปากบ่อดินไม่เกิน  ๔  ตารางเมตร 

ข้อ  ๒๓ การขุดบ่อใช้น้ าที่มีพ้ืนที่ปากบ่อไม่เกิน  ๔  ตารางเมตร  ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อ  ๒๔ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นที่ที่แจ้ง  และเมื่อสิ้นสุดการขุดจะต้องปรับพ้ืนที่ให้เป็นไป  

ตามแบบแปลน  และต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดิน  และด าเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

และต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดินนั้น 

ข้อ  ๒๕ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะ  หรือทางสาธารณะผู้ขุดต้องจัดให้มีสิ่งกันตก 

หรือราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้นรวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตราย 

จ านวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นตลอดระยะเวลาที่ท าการขุดดิน 

้หนา   ๑๖
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ตามวรรคหนึ่ง  ในพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างต้องทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้นด้วยสีสะท้อนแสง 

ที่มองเห็นได้ชัด 

ข้อ  ๒๖ ผู้ขุดดินต้องใช้เส้นทางในการขนดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น 

 (๑) ผู้ขุดดินผู้ประกอบการและเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น 

 (๒) ผู้ขุดดินผู้ประกอบการต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุกอย่าให้ขับรถ 

ในลักษณะกีดขวาง  ประมาท  หวาดเสียวอันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

 (๓) ผู้ประกอบการขนส่งดินเจ้าของรถบรรทุกต้องจ ากัดความเร็วไม่เกิน  ๓๐  กิโลเมตร/ชั่วโมง   

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

 (๔) ผู้ประกอบการขนส่งดินต้องบรรทุกน้ าหนักไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนด 

 (๕) ผู้ขุดดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ   ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขุดดิน 

และการขนส่งดิน 

ข้อ  ๒๗ ในการขุดดิน  ถ้าพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกด าบรรพ์  หรือแร่ที่มีคุณค่า  

ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา  ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนี้ไว้ก่อนแล้วรีบรายงาน 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร  หรือกรมทรัพยากรธรณี   

แล้วแต่กรณีทราบโดยด่วน  ในกรณีเช่นนี้ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

หมวด  ๓ 

การถมดนิ 

ข้อ  ๒๘ ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดิน  โดยมีความสูงของเนินดนิเกนิกวา่ระดบัที่ดนิตา่งเจ้าของ

ที่อยู่ข้างเคียง  และมีพ้ืนที่ไม่เกินสองพันตารางเมตร  ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   

ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน 

แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 

ผู้ใดจะท าการถมดนิติดกับทางสาธารณะทุกขนาดพ้ืนที่ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ  และออกใบรับแจ้งจึงจะด าเนินการถมดินได้โดยยื่นเอกสาร 

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 

การถมดินที่ติดกับทางสาธารณะต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกิน  ๕๐  เซนติเมตร   

จากระดับถนน  พร้อมจัดท าก าแพงกันดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร 

้หนา   ๑๗
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ข้อ  ๒๙ การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  (หนึ่งไร่)   

และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงต้องจัดท าแบบแปลนรายการประกอบแบบ 

และรายการค านวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา  

ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 

ข้อ  ๓๐ การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  (หนึ่งไร่)   

และมีความสูงของเนนิดนิเกินกว่าระดับทีด่ินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงจะต้องมีผู้ควบคุมงานเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต 

ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมาย  

ว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 

ข้อ  ๓๑ การถมดินส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น  หรือที่สาธารณะ 

เป็นระยะไม่น้อยกว่าความสูงของเนินดินที่จะถมเว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดิน 

หรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 

ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 

ข้อ  ๓๒ การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสง 

เพ่ือเตือนอันตรายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า  ๕๐  เซนติเมตร  และยาวไม่น้อยกว่า  ๑  เมตร  ท าด้วยวัสดุถาวรไว้ 

บนเนินดินที่ถมดินที่ติดทางสาธารณะในต าแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ท าการถมดิน 

ข้อ  ๓๓ ในกรณีที่ผู้ถมดินจะท าการถมดินชิดที่ของบุคคลอื่นที่มีระยะห่างจากส่วนกลาง 

ของลาดเนนิดนิถึงเขตที่ดนิน้อยกวา่  ๐.๕๐  เมตร  ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง 

 การถมดินตามวรรคหนึ่งหากจะต้องท าก าแพงกั้นดิน  หรือฐานรากเสริมเพ่ือป้องกันการพังทลาย 

ของดินให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ข้อ  ๓๔ การถมดินที่มี พ้ืนที่ที่ เป็นเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง   

และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกิน  ๑,๖๐๐  ตารางเมตร  (หนึ่งไร่)  จะต้องจัดให้มีการระบายน้ าให้เพียงพอ 

ที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินใกล้เคียง  หรือบุ คคลอื่นโดยระบายน้ าสาธารณะ   

หรือจัดให้มีแหล่งรับน้ าที่เพียงพอต่อปริมาณน้ าที่ต้องระบายออกจากเนินดิน 

การถมดินทุกขนาดพ้ืนที่ติดกับทางสาธารณะต้องวางท่อระบายน้ าตามแนวเขตทางสาธารณะ  

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

้หนา   ๑๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



ข้อ  ๓๕ ผู้ถมดินต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติการถมดินให้ถูกต้อง  และต้องรับผิด

ในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งกระท าในทางการจ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ข้อ  ๓๖ ผู้ถมดินต้องใช้เส้นทางในการขนดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น 

 (๑) ผู้ถมดินผู้ประกอบการและเจ้าของรถบรรทุกต้องควบคุมมิให้มีวัสดุตกหล่น 

 (๒) ผู้ถมดินผู้ประกอบการต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถอย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวาง 

ประมาทหวาดเสียวอันอาจเกิดอันตราย 

 (๓) ผู้ประกอบการขนส่งดินเจ้าของรถบรรทุกต้องจ ากัดความเร็วไม่เกิน  ๓๐  กิโลเมตร/ชั่วโมง   

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

 (๔) ผู้ประกอบการขนย้ายดินต้องบรรทุกน้ าหนักไม่เกินตามที่กฎหมายก าหนด 

 (๕) ผู้ถมดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ   ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการถมดิน 

และการขนส่งดิน 

ข้อ  ๓๗ ในระหว่างการขุดดินหรือถมดิน  และหลังการขุดดินหรือถมดินเจ้าของที่ดิน   

หรือผู้แจ้งหรือผู้ควบคุมงานต้องตรวจสอบเสถียรภาพของดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ 

การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่งต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน  หรือสิ่งปลูกสร้าง 

ของบุคคลอื่น  หรือทรัพย์สินอันเปน็สาธารณประโยชน์ในกรณีที่ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายเจ้าของที่ดิน 

หรือผู้แจ้งหรือผู้ควบคุมงาน  หรือผู้รับจ้างต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น  และต้องซ่อมแซม 

ให้อยู่ในสภาพเดิมตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดวิธีการ  ทั้งนี้  ต้องภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันที่ทรัพย์สินเสียหาย 

ซึ่งการซ่อมแซมทรัพย์สินดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาคดีความ 

ข้อ  ๓๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือเจ้าของ 

หยุดการขุดดินหรือถมดิน  หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ 

ตามที่เห็นสมควรเมื่อมีผู้ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินร้องขอผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือตัวแทน 

หรือเจ้าของที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อ  ๓๙ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือถมดินว่าได้ปฏิบัติ 

ตามข้อบัญญัติหรือไม่  ทั้งนี้  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในระหว่างเวลาท าการ

และให้ผู้ขุดดินผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

้หนา   ๑๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๔ 

การบรรทุก  การเคลื่อนยา้ย  การขนส่ง  และการอนญุาต 

ข้อ  ๔๐ การบรรทุก  การเคลื่อนย้าย  การขนส่ง  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  หรือสิ่งอื่นใด  

ที่ได้จากการขุดดินซึ่งเกิดจากการขุดดินภายในท้องที่องค์การบริหารส่วนต าบลรุง  โดยน าสิ่งที่ขุดได้ 

ไปยังพ้ืนที่ใด ๆ  ภายในองค์การบริหารต าบลรุง  หรือน าออกไปจากองค์การบริหารส่วนต าบลรุง  

จะกระท าได้เมื่อได้ท าการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ยกเว้นการขุดดิน  

ที่กระท าโดยน าดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุดกองรวมไว้ในพ้ืนที่ที่ท าการขุดนั้น 

ข้อ  ๔๑ การบรรทุก  การเคลื่อนย้าย  การขนส่ง  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  และสิ่งอื่นใด   

ที่ได้น าเข้ามาภายในต าบลรุงจะกระท าได้เมื่อได้ท าการขออนุญาต  และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ  ๔๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องพิจารณาการอนุญาตให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

หรือให้แล้วเสร็จภายใน  ๑๕  วันแล้วแจ้งการขออนุญาต  หรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผล 

 ข้อ  ๔๓ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุก   

การเคลื่อนย้ายการขนส่ง  ดิน  หิน  กรวด  ทราย  และสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จ านวน  ปริมาณ  หรือน้ าหนักขั้นสูงสุดที่ยานพาหนะคันหนึ่งจะบรรทุกได้ 

 (๒) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งที่บรรทุก  เพ่ือมิให้ตกหล่นหรือฟุ้งกระจาย 

 (๓) การท าความสะอาดล้อของยานพาหนะกอ่นออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ 

 (๔) ค่าธรรมเนียมการใช้ทางสาธารณะเพ่ือการบรรทุกดิน  และการประกันความเสียหาย 

อันอาจเกิดขึ้นกับทางสาธารณะ 

 (๕) หลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวกับการบรรทุก  การเคลื่อนย้าย  หรือขนส่งดิน   

ผู้ถมดินจะต้องยินยอมชดใช้ความเสียหายใด ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการถมดิน  และการขนส่งดิน 

หมวด  ๕ 

เบ็ดเตลด็ 

ข้อ  ๔๔ การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  การอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

ให้เป็นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

ข้อ  ๔๕ ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่าย  และค่าปรับที่เกิดขึ้นตามข้อบัญญัติให้เป็นรายได้ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลรุง 

้หนา   ๒๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๖ 

บทก าหนดโทษ 

ข้อ  ๔๖ ผู้ใดท าการขุดดินตามข้อ  ๗  หรือท าการถมดินตามข้อ  ๒๘  โดยไม่ได้รับใบแจ้งจาก 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  ๗  วรรคสอง  แล้วแต่กรณี  มีความผิดตามมาตรา  ๓๕  วรรคสอง 

แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกิน 

ห้าหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามประกาศก าหนด  

กฎกระทรวง  ผู้นั้นมีความผิดตามมาตรา  ๓๕  วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน   

พ.ศ.  ๒๕๔๓  จ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ข้อ  ๔๗ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๙  ข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒  ข้อ  ๓๓  ข้อ  ๓๔   

ข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๘  มีความผิดตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ควรระวางโทษโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท  และปรับเป็นรายวัน  วันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลา 

ที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อ  ๔๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๖  และข้อ  ๒๘  วรรคหนึ่ง  มีความผิดตามมาตรา  ๓๗   

แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

ข้อ  ๔๙ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามควรแก่เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติ 

ตามข้อ  ๒๕  มีความผิดตามมาตรา  ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

ปรับไม่เกินสองพันบาท 

ข้อ  ๕๐ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อ  ๑๗  มีความผิดตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินห้าพันบาท   

หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ข้อ  ๕๑ ผู้ใดได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น

มีความผิดตามมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ต้องระวางโทษจ าคุก 

ไม่เกินหนึ่งปี  ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ข้อ  ๕๒ ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  

หรือจัดการแก้ไขการขุดดินและถมดินตามข้อ  ๓๘  หรือข้อ  ๔๔  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นมีความผิดตามมาตรา  ๔๑  

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวัน   

วันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

ข้อ  ๕๓ อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๔๒  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓   

บรรดาความผิดตามข้อบัญญัตินี้นอกจากข้อ  ๔๖  วรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มีอ านาจมอบหมาย  มีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวน  

ที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ  ๕๔ ในกรณีห้างหุ้นส่วน  บริษัท  หรือนิติบุคคลอื่นกระท าความผิดตามข้อบัญญัตินี้   

กรรมการ  ผู้จัดการ  หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท าอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษ  

ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  ด้วย  เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั้นได้กระท าโดยมิได้รู้เห็น   

หรือยินยอมด้วย 

ข้อ  ๕๕ ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามขอ้บัญญตัินีใ้ห้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรพัย์ที่อยู่ใกล้ชดิ 

หรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระท าผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดนั้น 

เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ข้อ  ๕๖ ผู้ ใด ไม่ปฏิบั ติ ต ามข้อ   ๔๒   และข้ อ   ๔๓   หรือตามความในข้อบัญ ญั ตินี้   

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกค าสั่งให้ปฏิบัติตามค าแนะน าเป็นหนังสือโดยก าหนดระยะเวลาให้ปฏิบัติ   

ไม่ด าเนินการปฏิบัติตามค าแนะน าภายในระยะเวลาที่ก าหนดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  ๑,๐๐๐  บาท   

และปรับอีกวันละ  ๕๐๐  บาท  ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามค าแนะน า 

ข้อ  ๕๗ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินที่มีลักษณะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่ 

ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับที่ท้องถิ่นให้ปฏิบัติตาม  แล้วแต่กรณี  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ข้อบัญญัตินี้  

มีผลบังคับในท้องถิ่นและเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบแจ้งตามข้อบัญญัตินี้ 

บรรดาใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดินที่ ได้ออกก่อนวันใช้ข้อบัญญัติ นี้ ให้คงใช้ได้ต่อไป 

จนสิ้นอายุใบรับแจ้งนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๒๐  มถิุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

อาวุธ  จริยาวฒันชัยกุล 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลรุง 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๓๗    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   กันยายน   ๒๕๖๔



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลรุง 
เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕61 

 
ลําดับท่ี ประเภท อัตราคาธรรมเนียม  (ตอป) 

1 คาธรรมเนียม  
 ๑.๑  ใบอนุญาตการขุดดินหรือถมดิน   ฉบับละ  500  บาท 
 ๑.๒  ตองตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

หรือภายใน  ๓๐  วัน  มิฉะนั้นตองชําระคาปรับ 
เพ่ิมข้ึนรอยละ  ๒๐  ตอป 

 

2 คาคัดสําเนาเอกสาร หนาละ  5  บาท 
3 คาพาหนะไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดิน ใหจายเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง 
4 คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน 

หรือถมดิน 
ใหจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบ 
ของทางราชการแกผูไปปฏิบัติงาน 
เทาอัตราของทางราชการ 

 
 
 
 
 


