บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้ อบัญญัติตาบล
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
องค์ การบริหารส่ วนตาบลสุ เทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
………………………………

หลักการ
กำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมกำรขุดดินและถมดิน เพื่อประโยชน์ในกำรป้ องกันกำรพังทลำย
ของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้ำง ตลอดจนกำรอื่นที่จำเป็ นเพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543

เหตุผล
เนื่องจำกมำตรำ ๖ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่ ง พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ.
๒๕๔๓ ได้บญั ญัติให้รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรกำรขุดดินและถมดิน มีอำนำจออกกฎกระทรวง
กำหนดควำมสัมพันธ์ของควำมสัมพันธ์ของควำมลำดเอียงของบ่อดิ นหรื อเนิ นดิ นตำมชนิ ดของดิ น ควำมลึ กและ
ขนำดของบ่อดินที่จะขุดดิน ควำมสู งและพื้นที่ของเนิ นดินที่จะถมระยะห่ ำงจำกบ่อดินหรื อเนิ นดินถึงเขตที่ดินหรื อ
สิ่ งปลูกสร้ำงของบุคคลอื่น วิธีกำรป้ องกันกำรพังทลำยของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้ำง วิธีกำรให้ควำมคุม้ ครองและควำม
ปลอดภัยแก่คนงำนและบุคคลภำยนอก รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขอื่นในกำรขุดดินหรื อถมดิน
ปั จจุบนั ยังไม่ได้มีกำรออกกฎกระทรวงดังกล่ำว ประกอบกับภำยในเขต อบต.สุ เทพ ได้มีกำรขุด
ดินและถมดินของภำคเอกชน ดังนั้น องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพ จึงได้ออกข้อบัญญัติตำบล เรื่ อง กำรกำรขุด
ดินและถมดิน โดยอำศัยอำนำจตำมมำตรำ ๗ วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
เพื่อให้มีกำรกำหนดกำรขุดดินและถมดินภำยในพื้นที่องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพต่อไป

-๒-

ข้ อบัญญัติตาบลสุ เทพ
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘
…………………………………………
อำศัยอำนำจตำมควำมใน มำตรำ ๗ วรรคสอง แห่ งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ.
๒๕๔๓ อันเป็ นพระรำชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบำงประกำรเกี่ยวกับกำรจำกัดสิ ทธิ และเสรี ภำพของบุคคลซึ่ งมำตรำ
๒๙ ประกอบกับมำตรำ ๓๕ มำตรำ ๔๘ และมำตรำ ๕๐ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งรำชอำณำจักรไทยบัญญัติให้
กระทำได้โดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพ
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพและนำยอำเภอเมืองเชี ยงใหม่ จึงตรำข้อบัญญัติ
ตำบลขึ้นไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ข้อบัญญัติน้ ีเรี ยกว่ำ “ข้ อบัญญัติตาบลสุ เทพ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘"
ข้ อ ๒ ข้อบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ได้ประกำศไว้โดยเปิ ดเผย ณ ศำลำกลำงจังหวัด ที่วำ่ กำร
อำเภอ ที่ทำกำรองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบล ที่ทำกำรกำนัน และที่ทำกำรผูใ้ หญ่บำ้ น ไม่นอ้ ยกว่ำเจ็ดวัน

หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๓ ในข้อบัญญัติน้ ี
“ดิน”
หมำยควำมรวมถึง หิน กรวด หรื อทรำย และอินทรี ยว์ ตั ถุต่ำงๆ ที่เจือปนกับดิน
“พืน้ ดิน” หมำยควำมว่ำ พื้นผิวของที่ดินที่เป็ นอยูต่ ำมสภำพธรรมชำติ
“ขุดดิน” หมำยควำมว่ำ กำรกระทำแก่พ้ืนดินเพื่อนำดินขึ้นจำกพื้นดิน หรื อทำให้พ้ืนดินเป็ น
บ่อดิน
“บ่ อดิน” หมำยควำมว่ำ แอ่ง บ่อ สระ หรื อช่องว่ำงใต้พ้นื ดินที่เกิดจำกกำรขุดดิน
“ถมดิน” หมำยควำมว่ำ กำรกระทำใดๆ ต่อดินหรื อพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสู งขึ้นกว่ำเดิม
“เนินดิน” หมำยควำมว่ำ ดินที่สูงขึ้นกว่ำระดับพื้นดินโดยกำรถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมำยควำมว่ำ แผนที่แสดงสภำพของดิน ที่ต้ งั และขอบเขตของที่ดินที่จะขุด
ดินหรื อถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงที่อยูข่ ำ้ งเคียง
“รายการ” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมชี้ แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิ ดของดิน ควำมลึกของบ่อดินที่
จะขุดดิน หรื อควำมสู งของเนิ นดินที่จะถมดิ น ควำมลำดเอียงของบ่อดินหรื อเนิ นดิน ระยะห่ ำงจำกขอบบ่อดินหรื อ
เนินดินถึงที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้ำงของบุคคลอื่น วิธีกำรป้ องกันกำรพังทลำยของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้ำงและวิธีกำรใน
กำรขุดดินหรื อถมดิน

-๓“แบบแปลน” หมำยควำมว่ำ ข้อควำมชี้ แจงรำยละเอียดเกี่ยวกับชนิ ดของดิน ควำมลึกของบ่อดิน
ที่จะขุดดิน ควำมลำดเอียงของเนินดินที่จะถม ระยะห่ำงของบ่อดินหรื อเนินดินถึงที่ดินหรื อสิ่ งปลูกสร้ำงของบุคคล
อื่น วิธีป้องกันกำรพังทลำยของดินหรื อสิ่ งปลูกสร้ำงและวิธีกำรในกำรขุดดินหรื อถมดินตลอดจนสภำพพื้นที่และ
บริ เวณข้ำงเคียงระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุด พร้อมทั้งวิธีปฏิบตั ิหรื อวิธีกำรสำหรับขุดดินเพื่อให้เป็ นไป
ตำมแบบแปลน
“รายการคานวณ” หมำยควำมว่ำ รำยกำรแสดงวิธีกำรคำนวณหำค่ำเสถียรภำพควำมลำดเอียงที่
ปลอดภัยในกำรขุดดินหรื อรำยกำรแสดงวิธีกำรคำนวณควำมปลอดภัยของกำแพงกันดิน
“เจ้ าพนักงานท้องถิ่น” หมำยควำมว่ำ นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพ
"พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ " หมำยควำมว่ ำ ผู ้ซ่ ึ งเจ้ำ พนัก งำนท้อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ง ให้ ป ฏิ บ ัติ ก ำรตำม
พระรำชบัญญัติน้ ี
ข้ อ ๔ กำรขุดดินและถมดินให้กระทำได้เฉพำะในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ข้ ึนถึงพระอำทิตย์ตก
ถ้ำจะกระทำในเวลำระหว่ำงพระอำทิตย์ตกถึงพระอำทิตย์ข้ ึนต้องได้รับอนุญำตเป็ นหนังสื อจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ข้ อ ๕ ให้นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพ มีอำนำจออกคำสั่ง ยกเว้น ผ่อนผัน ระงับ หรื อ
กำหนดเงื่อนไขในกำรปฏิบตั ิตำมข้อบังคับนี้ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วน
ข้ อ ๖ ให้นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพ มีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็ นไปตำมข้อบังคับนี้ และมี
อำนำจออกระเบียบ ประกำศหรื อคำสัง่ เพื่อปฏิบตั ิกำรให้เป็ นไปตำมข้อบังคับนี้

หมวด ๒
การขุดดิน
ข้ อ ๗ ผูใ้ ดประสงค์จะทำกำรขุดดิ น โดยที่มีควำมลึกจำกระดับพื้นดิ นเกิน สำมเมตร หรื อมีพ้ืนที่
ปำกบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตำรำงเมตร ให้แจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่กำหนดท้ำยข้อบัญญัติน้ ี
ข้ อ ๘ ผูไ้ ด้ใบรับแจ้งจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย ตำมที่กำหนดไว้ทำ้ ยข้อบัญญัติน้ ี
ข้ อ ๙ กำรขุดดินโดยมีควำมลึกจำกระดับพื้นดินไม่เกินสำมเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดิน
ของผูอ้ ื่นในระยะน้อยกว่ำสองเท่ำของควำมลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้อจัดกำรป้ องกันกำรพังทลำยของดินตำมวิสัย
ที่ควรกระทำ
ข้ อ ๑๐ ห้ำมทำกำรขุดดินโดยที่มีควำมลึกจำกระดับพื้นเกิ นสำมเมตร หรื อมีควำมลึ กหรื อพื้นที่
ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่ นประกำศกำหนด ในบริ เวณศำสนสถำน โรงเรี ยน และบริ เวณพื้นที่สำธำรณะ เว้นแต่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพ

-๔ข้ อ ๑๑ ผูข้ ุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่ องหมำยและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำกำรขุดและต้องติดตั้ง
ป้ ำยขนำดกว้ำงไม่นอ้ ยกว่ำหนึ่ งร้ อยยี่สิบเซนติเมตร ยำวไม่นอ้ ยกว่ำสองร้อยสี่ สิบเซนติเมตรในบริ เวณที่ทำกำรขุด
ดินที่สำมำรถเห็นได้ง่ำยตลอดเวลำที่ทำกำรขุดดินโดยแสดงข้อควำมตำมท้ำยข้อบัญญัติน้ ี
ควำมในวรรคหนึ่งไม่นำมำใช้บงั คับในกำรขุดดินเพื่อกำรเกษตรกรรม
ข้ อ ๑๒ กำรขุดดิ นที่มีพ้ืนที่มีควำมลึกจำกระดับพื้นดิ นเกินสำมเมตร แต่ไม่เกินยี่สิบเมตรหรื อมี
พื้นที่ปำกบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตำรำงเมตร ต้องมีแบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรคำนวณ ของ
ผูไ้ ด้รับใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำวิศวกรรมโยธำ ไม่ต่ำกว่ำประเภทสำมัญวิศวกร
ควำมในวรรคหนึ่งไม่นำมำใช้บงั คับในกำรขุดดินเพื่อกำรเกษตรกรรม
ข้ อ ๑๓ กำรขุดดินที่มีควำมลึกเกินยี่สิบเมตร ต้องจัดให้มีกำรป้ องกันกำรพังทลำยของดิน หรื อสิ่ ง
ปลู กสร้ ำงโดยมี กำรติ ดตั้งอุ ปกรณ์ สำหรับวัดกำรเคลื่ อนตัวของดิ น และมี ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญำตให้ประกอบวิชำชี พ
วิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ ประเภทวุฒิวศิ วกรเป็ นผูล้ งนำมในแบบแปลนและรำยกำรคำนวณด้วย
ในกรณี ผูข้ ุดดิ นตำมวรรคหนึ่ งเพื่อใช้ป ระโยชน์ ในกำรฝั งกลบขยะ วัส ดุ ก ระจำยแพร่ พิษ หรื อ
กระจำยรังสี ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น จะต้องแสดงวิธีกำรป้ องกันกำรปนเปื้ อนต่อชั้นน้ ำใต้ดิน
ข้ อ ๑๔ กำรขุดดินที่มีพ้นื ที่ควำมลึกจำกระดับพื้นดินเกินสำมเมตร หรื อมีพ้ืนที่ปำกบ่อดินเกินหนึ่ ง
หมื่นตำรำงเมตร จำกปำกบ่อดินจะต้องห่ำงจำกแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นเป็ นระยะไม่นอ้ ยกว่ำควำมลึกของบ่อดิน
จะขุดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำสิ บเมตร
กำรขุดดินตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่ก่อให้เกิดควำมเสี ยหำยต่อทรัพย์สินหรื อสิ่ งปลูกสร้ำงของบุคคล
อื่นหรื อทรัพย์สินอันเป็ นสำธำรณประโยชน์
ข้ อ ๑๕ กำรขุดดินเพื่อกำรประกอบเกษตรกรรมที่มีพ้ืนที่ที่ควำมลึกจำกระดับพื้นดินเกินสำมเมตร
หรื อพื้นที่ปำกบ่อดินเกินหนึ่ งหมื่นตำรำงเมตร หรื อมีควำมลึกหรื อพื้นที่ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศกำหนด
จำกปำกบ่อดินจะต้องห่ำงจำกแนวที่ดินของบุคคลอื่นเป็ นระยะไม่นอ้ ยกว่ำควำมลึกของบ่อดินที่จะขุด
ข้ อ ๑๖ ในระหว่ำงกำรขุดดิน ผูข้ ุดดินต้องระบำยน้ ำบนพื้นดินบริ เวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ ำท่วมขัง
และต้องไม่ใช้พ้นื ที่บริ เวณขอบบ่อดินเป็ นที่กองดินหรื อวัสดุอื่นใด
ข้ อ ๑๗ ในระหว่ำงกำรขุดดินและหลังกำรขุดดิน ผูข้ ุดดินต้องตรวจสอบเสถียรภำพของบ่อดินให้
มีควำมมัน่ คงปลอดภัยอยูเ่ สมอ
ข้ อ ๑๘ กำรขุดดินบริ เวณที่ติดต่อกับที่สำธำรณะหรื อในที่สำธำรณะ ผูข้ ุดดินต้องจัดให้มีสิ่งกันตก
หรื อรำวกั้นรอบบริ เวณน้ ำ รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้ ำให้มีแสงสว่ำงเพียงพอหรื อไฟสัญญำณเตือนอันตรำยพอสมควรใน
ระหว่ำงพระอำทิตย์ตกถึงพระอำทิตย์ข้ ึนด้วย
ข้ อ ๑๙ เจ้ำของที่ดินต้องติดตั้งป้ ำยเตือนอันตรำยขนำดต้องไม่นอ้ ยกว่ำห้ำสิ บเซนติเมตรและยำวไม่
น้อยกว่ำหนึ่ งเมตร ทำด้วยวัสดุถำวร โดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกินสี่ สิบเมตร รอบบ่อดิ นในตำแหน่งที่เห็ นได้ง่ำย
ตลอดระยะเวลำ

-๕ข้ อ ๒๐ ในกำรขุดดิ นถ้ำพบ โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซำกดึ กดำบรรพ์ หรื อแร่ ที่มีคุณค่ำทำง
เศรษฐกิจหรื อทำงกำรศึกษำในด้ำนธรณี วทิ ยำ ให้ผขู ้ ดุ ดินหยุดกำรขุดดินในบริ เวณนั้นไว้ก่อนแล้วรี บรำยงำนให้เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นทรำบทันที
ข้ อ ๒๑ ผูใ้ ดประสงค์จะทำกำรขุดดิ นโดยมีควำมลึ กจำกระดับพื้นดิ นเกินสำมเมตร หรื อมีพ้ืนที่
ปำกบ่ อ ดิ นเกิ นหนึ่ ง หมื่ นตำรำงเมตร หรื อ มี ค วำมลึ ก ตำมที่ เจ้ำ พนัก งำนท้องถิ่ น ประกำศก ำหนดให้แจ้ง ต่ อเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนดโดยยืน่ เอกสำรแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้
(1) แผนผังบริ เวณที่ประสงค์จะทำกำรขุดดิน
(2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริ เวณข้ำงเคียง
(3) รำยกำรที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๖ แห่ งพระรำชบัญญัติกำรขุดดิ น และ
ถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(4) วิธีกำรขุดดินและกำรขนดิน
(5) ระยะเวลำทำกำรขุดดิน
(6) ชื่อผูค้ วบคุมงำนซึ่ งจะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตำมที่กำหนดในกฎกระทรวง
(7) ที่ต้ งั สำนักงำนของผูแ้ จ้ง
(8) ภำระผูกพันต่ำงๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสี ยเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำกำรขุดดิน
(9) เอกสำรและรำยละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ
ถ้ำผูแ้ จ้งได้ดำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้ง ตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
และให้ผแู ้ จ้งเริ่ มต้นทำกำรขุดดินตำมที่ได้แจ้งไว้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
ถ้ำกำรแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภำยในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่มี
กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่ง ถ้ำผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่แจ้งได้รับแจ้ง ให้แก้ไขจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจออกคำสัง่ ให้กำรแจ้งตำมวรรคหนึ่งเป็ นอันสิ้ นผล
ถ้ำผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่กำหนดตำมวรรคสำม ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้งให้แก่ผแู ้ จ้งภำยในสำมวัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผูไ้ ด้รับใบรับแจ้งต้องเสี ยค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมที่กำหนดไว้ทำ้ ยข้อบัญญัติน้ ี
ข้ อ ๒๒ ค่ำธรรมเนี ยมและค่ำใช้จ่ำยที่เก็บได้ตำม ข้อ ๒๑ วรรคห้ำ ให้เป็ นรำยได้องค์กำรบริ หำร
ส่ วนตำบลสุ เทพ
ข้ อ ๒๓ ในระหว่ำงกำรขุดดิน ผูข้ ุดดินตำมข้อ ๒๑ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริ เวณและรำยกำร
ไว้ที่สถำนที่ขดุ ดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจดูได้
ถ้ำใบรับแจ้งชำรุ ด สู ญหำยหรื อถูกทำลำยในสำระสำคัญ ให้ผขู้ ุดดินตำมข้อ ๒๑ ขอรับใบแทนใบ
รับแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยในสำมสิ บวันนับแต่วนั ที่ทรำบถึงกำรชำรุ ดสู ญหำยหรื อถูกทำลำยดังกล่ำว

-๖ข้ อ ๒๔ กำรได้รับใบรับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำม ข้อ ๒๑ ไม่เป็ นเหตุคุม้ ครองกำรขุดดินที่
ได้ก่ อให้เกิ ดควำมเสี ย หำยต่ อทรั พ ย์สิ นของบุ ค คลหรื อ ต่ อสภำพแวดล้อม ผูข้ ุดดิ นไม่ ว่ำ จะเป็ นเจ้ำ ของที่ ดิน ผู ้
ครอบครองที่ดินลูกจ้ำงหรื อตัวแทนต้องรับผิดชดใช้ค่ำสิ นไหมทดแทน เพื่อกำรนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ตอ้ งรับผิด
ตำมกฎหมำย
ข้ อ ๒๕ กำรขุดบ่อน้ ำใช้ที่มีพ้ืนที่ปำกบ่อไม่เกินสี่ ตำรำงเมตร ผูข้ ุดดินไม่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น
ข้ อ ๒๖ กำรขุดดิน โดยมีควำมลึกจำกระดับพื้นดินไม่เกินสำมเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดิน
ของผูอ้ ื่นในระยะน้อยกว่ำสองเท่ำควำมลึกของบ่อดิน ต้องจัดกำรป้ องกันกำรพังทลำยของดินตำมวิสัยที่ควรกระทำ

หมวด ๓
การถมดิน
ข้ อ ๒๗ ผูใ้ ดประสงค์จะทำกำรถมดิน โดยมีควำมสู งของเนิ นดินเกินกว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่
อยู่ขำ้ งเคียงและมีพ้ืนที่ของเนิ นดิ นไม่เกิ นสองร้ อยตำรำงเมตร ต้องจัดให้มีกำรระบำยน้ ำเพียงพอที่จะไม่เกิ ดควำม
เดือดร้อนแก่เจ้ำของที่ดินที่อยูข่ ำ้ งเคียงหรื อบุคคลอื่น
กำรถมดิ นที่มีพ้ืนที่เกิ นสองร้ อยตำรำงเมตร นอกจำกจะต้องจัดให้มีกำรระบำยน้ ำตำมวรรคหนึ่ ง
ต้องแจ้งกำรถมดินนั้นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนดไว้ทำ้ ยข้อบัญญัติน้ ี
ถ้ำผูแ้ จ้งได้ดำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ในวรรคสองโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผนู ้ ้ นั ภำยในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
และให้ผแู ้ จ้งเริ่ มต้นทำกำรถมดินตำมที่ได้แจ้งไว้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
ให้นำ ข้อ ๒๑ วรรคสำม วรรคสี่ และวรรคห้ำ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ มำใช้บงั คับโดย
อนุโลม
กรณี กำรถมดินติดกับถนนสำธำรณะ ถ้ำถนนสำธำรณะนั้นมีควำมกว้ำงไม่เกินหกเมตร ให้ถมเนิ น
ดินสู งได้ไม่เกินยีส่ ิ บเซ็นติเมตรจำกระดับกึ่งกลำงถนนสำธำรณะที่ติดกับที่ดินนั้น หำกถนนสำธำรณะนั้นกว้ำงเกิน
หกเมตรให้ถมเนินดินสู งได้ไม่เกินสี่ สิบเซ็นติเมตรจำกระดับกึ่งกลำงถนนสำธำรณะที่ติดกับที่ดินนั้น

-๗-

หมวด ๔
การบรรทุก การเคลือ่ นย้ าย การขนส่ ง และการอนุญาต
ข้ อ ๒๘ กำรบรรทุก กำรเคลื่อนย้ำย กำรขนส่ ง ดิน หิ น กรวด ทรำย หรื อสิ่ งอื่นใด ที่ได้จำกกำร
ขุดดิน ซึ่ งเกิดจำกำรขุดดินภำยในตำบล โดยนำสิ่ งที่ขดุ ได้ไปยังพื้นที่ใดๆ ภำยในตำบล หรื อนำออกไปจำกตำบล จะ
กระทำได้เมื่อได้ทำกำรขออนุ ญำตและได้รับอนุ ญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ยกเว้น กำรขุดดินที่กระทำโดยนำดิน
ที่ขดุ หรื อสิ่ งที่ได้จำกกำรขุด กองรวมไว้ในพื้นที่ที่ทำกำรขุดนั้น
ข้ อ ๒๙ กำรบรรทุก กำรเคลื่อนย้ำย กำรขนส่ ง ดิน หิ น กรวด ทรำย หรื อสิ่ งอื่นใดที่ได้จำกกำรขุด
ดิ น ซึ่ ง เกิ ดจำกกำรขุดดิ นเข้ำ มำภำยในตำบล จะกระท ำได้เมื่ อได้ท ำกำรขออนุ ญำต และได้รับ อนุ ญำตจำกเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น
ข้ อ ๓๐ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่ น หรื อผูท้ ี่ ได้รับมอบหมำย ต้องพิจำรณำกำรอนุ ญำตให้แล้วเสร็ จ
โดยเร็ ว หรื อให้แล้วเสร็ จภำยใน ๑๕ วัน แล้วแจ้งกำรอนุญำตหรื อไม่อนุ ญำตให้ผรู ้ ้องทรำบ พร้อมเหตุผล
ข้ อ ๓๑ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่ น มี อำนำจประกำศกำหนดหลัก เกณฑ์เกี่ ยวกับกำรบรรทุ ก กำร
เคลื่อนย้ำย กำรขนส่ งดิน หิ น กรวด ทรำย หรื อสิ่ งอื่นใดที่ได้จำกกำรขุดดิน, จำนวนหรื อน้ ำหนักที่ยำนพำหนะนั้นๆ
จะบรรทุกได้ , กำรทำควำมสะอำดล้อของยำนพำหนะก่อนออกจำกสถำนที่บรรทุกไปยังทำงสำธำรณะ, ข้อกำหนด
เกี่ยวกับกำรปกคลุมสิ่ งที่บรรทุก เพื่อมิให้ตกหล่นหรื อฟุ้ งกระจำย, รวมถึงวงเงินประกันกรณี กระทำผิดสัญญำหรื อ
ข้อตกลง

หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
ข้ อ ๓๒ ผูใ้ ดทำกำรขุดดินและถมดิน ตำมข้อ ๗ และข้อ ๒๗ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นต้องระวำงโทษตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้ อ ๓๓ ผูใ้ ดทำกำรขุดดิน ตำมข้อ ๗ และไม่จดั ให้มีเครื่ องหมำยแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำกำรขุด
และติดตั้งป้ ำยตำมที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๑ ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบำท
ข้ อ ๓๔ ผูใ้ ดฝ่ ำฝื น ข้อ ๑๐ แห่ งข้อบัญญัติน้ ี ต้องระวำงโทษตำมที่กำหนดในพระรำชบัญญัติกำร
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้ อ ๓๕ ให้นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพ มีหน้ำที่รักษำกำรให้เป็ นไปตำมข้อบัญญัติน้ ี
และมีอำนำจออกระเบียบ ประกำศหรื อคำสั่ง เพื่อปฎิบตั ิกำรให้เป็ นไปตำมข้อบัญญัติน้ ี

-๘-

บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๓๖ อัตรำค่ำธรรมเนียม ตำมข้อ ๙ ผูข้ ออนุญำตที่ตอ้ งชำระเมื่อได้มีกำรประกำศกฎกระทรวง
ซึ่งออกตำมพระรำชบัญญัติ กำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ประกำศกฎกระทรวงให้เรี ยกเก็บได้
ประกำศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ) การุ ณย์ คล้ ายคลึง
( นำยกำรุ ณย์ คล้ำยคลึง )
นำยกองค์กำรบริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพ

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) ชุมพร แสงมณี
( นำยชุมพร แสงมณี )
นำยอำเภอเมืองเชียงใหม่

หมายเหตุ

เหตุผลในกำรประกำศใช้ขอ้ บัญญัติตำบลฉบับนี้คือ โดยที่ปัจจุบนั มีกำรขุดดินเพื่อนำดินไปถมพื้นที่
ที่ทำกำรก่อสร้ ำงอำคำรที่อยูอ่ ำศัยหรื อเพื่อกิ จกำรอื่นอย่ำงกว้ำงขวำงแต่กำรขุดดินหรื อถมดินดังกล่ำวยังไม่เป็ นไป
โดยถูกต้องตำมหลักวิชำกำรจึงอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่ทรัพย์สินและควำมปลอดภัยของประชำชนได้ สมควรให้
มีขอ้ บัญญัติตำบลว่ำด้วยเรื่ องมำตรกำรควบคุมในกำรขุดดินและถมดิน เพื่อให้กำรขุดดินและถมดินในเขตองค์กำร
บริ หำรส่ วนตำบลสุ เทพ ซึ่ งมีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บงั คับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรเป็ นไปโดยถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร จึงจำเป็ นต้องออกข้อบัญญัติน้ ี

-๙-

อัตราค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่าย
………………………
ค่ าธรรมเนียม
(1) ใบรับแจ้งกำรขุดดินหรื อถมดิน
(2) ค่ำคัดสำเนำหรื อถ่ำยเอกสำร

ฉบับละ
หน้ำละ

ค่ าใช้ จ่าย
(1) ค่ำพำหนะเดินทำงในกำรไปตรวจสอบสถำนที่ขดุ ดินหรื อถมดิน
(2) ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำงไปตรวจสอบสถำนที่ขดุ ดินหรื อถมดิน

500
1

บำท
บำท

ให้จ่ำยเท่ำที่จำเป็ น
และใช้จ่ำยจไปจริ ง
ให้จ่ำยเท่ำที่จำเป็ นตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำรแก่ผไู ้ ปทำงำน
เท่ำอัตรำของทำงรำชกำร

