
 

 

 
 

เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไชยมงคล 

เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2556 

*************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  

แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  13)  พ.ศ.  2554  ประกอบมาตรา  7  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน

และถมดิน  พ.ศ.  2543  เทศบาลต าบลไชยมงคล  โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลต าบล     

ไชยมงคล  และโดยอนุมัติของผู้วา่ราชการจังหวัดนครราชสีมา  จงึตราเทศบัญญัติเทศบาลต าบล 

  ข้อ  1  เทศบัญญัตินี้  เรียกวา    “เทศบัญญัติเทศบาลต าบลไชยมงคล เรื่อง การขุด

ดินและถมดิน  พ.ศ. 2556” 

  ขอ  2  เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศโดยเปดเผย  ณ  ส านักงาน

เทศบาลต าบลไชยมงคล  แลว 7 วัน 

   ขอ  3  ในเทศบัญญัติเทศบาลต าบลไชยมงคล   นี ้

    “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

   “พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามเทศบัญญัตินี้ 

   “ดิน”  หมายความรวมถึง  หิน  กรวด  หรือทราย หรืออินทรียวัตถุตางๆ ที่เจือปน

กับดิน 

    “พืน้ดิน”  หมายความวา  พืน้ผิวของที่ดนิที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ 

   “ขุดดิน”  หมายความวา  การกระท าแกพื้นดินเพื่อน าดินขึ้นจากพื้นดินหรือท าใหพื้น

ดินเปนบอดิน 

     “บอดิน”  หมายความวา  แอง  บอ  สระ  หรอืชองวางใตดนิที่เกิดจากการขุดดิน 

     “ถมดิน”  หมายความวา  การกระท าใดๆตอดินหรอืพืน้ดินโดยการถมดิน 

     “เนินดิน” หมายความวา  ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพืน้ดิน  โดยการถมดิน 

    “แบบแปลน” หมายความวา แบบแสดงแผนที่สังเขป แผนผังบริเวณ รูปตัด และ

รายละเอียดในการขุดดินและถมดิน 

    “รายการประกอบแปลน”  หมายความวา  ขอความแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด

ที่ดิน ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียง



 

 

ของบอดินหรือเนินดิน  ระยะหางจากบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น 

วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจน

สภาพพื้นที่และ บริเวณขางเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พรอมทั้งวิธีการ

ปฏิบัติ หรอืวิธีการส าหรับขุดดินหรอืถมดินเพื่อไปตามแบบแปลน 

  “รายการค านวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการค านวณหาคาเสถียรภาพ

ความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธการค านวณความปลอดภัย

ของก าแพงกันดิน หรอืรายการแสดงวธิีการค านวณวิธีการปองกันการพังทลายของดินดวยวิธีอื่น 

  “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหบุคคลเขาไป หรือใชเปนทาง

สัญจรได ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม ใหหมายความรวมถึง ทางสาธารณะ และล าห

วยสาธารณะดวย 

  “คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งไดรับการ    

แตงตั้งจากนายกเทศมนตรีต าบล  จ านวนตั้งแต  3-7 คน  ซึ่งประกอบดวย  รองนายกเทศมนตรี, 

สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาลและผูซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นสมควร ใหมีหนาที่ตรวจสอบ

การ  ขุดดิน  ถมดินกอนออกใบรับแจง  การขุดดินถมดินตามแบบแปลนหรือขอก าหนดรวมไปถึง

กรณีมีการ   รองเรียนเพื่อน าเสนอเจาพนักงานทองถิ่นด าเนินการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การขุดดิน 

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

  ขอ  4  ผูใดประสงคจะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน  3  เมตร 

หรือพื้นที่ปากบอดินเกิน  10,000  ตารางเมตร  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจา

พนักงานทองถิ่นก าหนด  จะตองจัดท าแบบแปลน  รายการประกอบแปลน และรายการค านวณ ของ

ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมต่ ากวาระดับสามัญ       

วิศวกรตามกฎหมายวา  ดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 

      ผูไดรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่ก าหนดในทายขอบังคับนี้ 

  ขอ  5  การขุดดินที่มีความลึกเกิน 20 เมตร ตองมีการปองกันการพังทลายของดิน

หรือสิ่งปลูกสรางโดยมีการติดตั้งอุปกรณส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและตองจัดท าแบบแปลน 

รายการประกอบแปลนและรายการค านวณ  ของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมต่ ากวาระดับสามัญวิศวกรรม  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ

วิชาชีพวิศวกร 

       ความในวรรคหนึ่งมิใหบังคับแกการขุดบอน้ าใช ที่มพีืน้ที่ปากบอดินไมเกิน 4 ตารางเมตร 

 

  ขอ  6  หามด าเนินการขุดดิน เพื่อใชประโยชนในการฝงกลบขยะวัสดุกระจายพิษ 

หรอืรังส ีโดยเด็ดขาด 

  ขอ  7  การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 2 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดิน

เกิน 3,000  ตารางเมตร  ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะ     

เปนระยะไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดแตตองไมนอยกวา 5 เมตร กรณี          

บอทราย ปากบอทรายจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเปนระยะ         

ไมนอยกวาสี่เทาของความลึกของ   บอทรายที่จะขุด  แตตองไมนอยกวา 10 เมตร  เพื่อปองกันการ

พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่ง        

ปลูกสราง  โดยการรับรองของวิศวกรผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขา

วิศวกรรมโยธา ไมต่ ากวาระดับสามัญวิศวกรรม  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 

  ขอ  8  ในระหวางการขุดดินตามมาตรา  17  ผูขุดดินจะตองระบายน้ าบนพื้นดิน

บริเวณขอบบอดินไมใหน้ าทวมขัง และตองไมใชพื้นที่บริเวณขอบบอดินเปนที่กองดินหรือวัสดุอื่นใด

ในลักษณะที่อาจจะเปนอันตรายแกการพังทลายของดิน  หรอืสิ่งปลูกสราง 

  ขอ  9  ในระหวางการขุดดิน ผูขุดดินตองเก็บใบรับแจง แผนผังบริเวณ และรายการ

ไวที่ขดุดินหน่ึงชุด  และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูไว 

   ขอ  10 ผูขุดดินจะตองด าเนนิการขุดดินตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี ้



 

 

          (1)  การขุดดิน ตองมกีารเตรียมการปองกันการพังทลายของดิน 

          (2)  การขุดดิน  ตองหางจากอาคารบานเรือนผูอื่นอยางนอย 10 เมตร ความลาด

เอียง 0.5  เทาของความลึก 

      ่(3)  การขุดดิน ตองหางจากที่ดินใกลเคียงอยางนอย  5  เมตร  ยกเวนการขุด

ทราย  ตอง หางจากที่ดินใกลเคียงอยางนอย  10  เมตร  ความลาดเอียง  0.5  เทาของความลึก 

จากที่ดนิใกลเคียงอยางนอย  10  เมตร  ความลาดเอียง  0.5  เทาของความลึก 

            (4)  การขุดดิน ตองหางจากที่สาธารณะประโยชนหรือล าหวยสาธารณประโยชน   

อยางนอย  10  เมตร  ลาดเอียง  0.5  เทาของความลึก ยกเวนการขุดดินเพื่อการเกษตร             

หางจากล าหวย  สาธารณประโยชน  อยางนอย 5 เมตร ลาดเอียง 0.5 เทาของความลึก หรือตามที่              

เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 

    ขอ  11  การขุดดินโดยมีความลกึจากระดับพืน้ดินไมเกิน 2 เมตร เมื่อจะขุดดินใกล

แนวเขตที่ของผอูื่น  ตองจัดการปองกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระท า ดังนี้ 

       (1)  เวนระยะหางจากที่ดนิใกลเคียง อยางนอย 2 เมตร 

       (2)  เวนระยะหางจากที่สาธารณะประโยชนหรือล าหวยสาธารณะประโยชน          

อยางนอย  10 เมตร 

 

   ขอ  12  ผูขุดดินตองตัง้ปายสีสะทอนแสงเพื่อเตือนอันตราย  ขนาดกวางไมนอยกวา 

50  เซนติเมตร  และยาวไมนอยกวา  1  เมตร ท าดวยวัสดุถาวร  โดยติดตั้งไวเปนระยะ ไมเกิน  

40 เมตร   รอบบอดิน ในต าแหนงทีเ่ห็นงายตลอดระยะเวลาที่ท าการขุดดิน 

   ขอ  13  ผูขุดดินจะตองขุดดินเต็มพื้นที่ที่แจง และเมื่อสินสุดการขุดจะตองปรับพื้นที่

ใหเปนไปตามแบบแปลนและตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและด าเนินการใหมีความมั่นคง

ปลอดภัยอยูเสมอ  และตองแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองเมื่อสิ้นสุดการขุดดิน

นั้น 

   ขอ  14  การขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ  ผูขุดตอง

จัดใหมีสิ่งกันตก  หรือราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น  รวมทั้งติดตังไฟฟาใหมีแสงสวางเพียง

พอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจ านวนพอสมควร  ในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตย

ขึน้ตลอดระยะเวลาที่ท าการขุดดินในกรณีการขุดดิน 

    ตามวรรคหนึ่ง  ในพืน้ทีที่ไมมีไฟฟาแสงสวาง   ตองทาสสีิ่งกันตกหรอืราวกั้นดวย 

สีสะทอนแสงที่มองเห็นไดชัดเจน 

    ขอ 15  ผูขุดดินตองใชเสนทางในการขนดิน ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ       

เทานั้น 

         15.1 ผูขุดดินผูประกอบการและเจาของรถบรรทุกตองควบคุมมิใหมีวัสดุตกหล่น         



 

 

    15.2 ผูขุดดิน  ผูประกอบการ ตองควบคุมพฤติกรรมของผูขับรถบรรทุกอยาใหขับ

รถในลักษณะกีดขวาง  ประมาท  หวาดเสียว  อันอาจเกิดอันตราย 

          15.3 ผูประกอบการขนสงดิน เจาของรถบรรทุกตองจ ากัดความเร็วไมเกิน 30 

กิโลเมตร/ช่ัวโมง  ในเขตเทศบาลต าบลไชยมงคล  ยกเวน ทางหลวงสาย  304  และ  2310 

         15.4 ผูประกอบการขนสงดนิ ตองบรรทุกน้ าหนักไมเกินตามที่กฎหมายก าหนด 

         15.5 ผูขุดดินจะตองยินยอมชดใชความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก

การขุดดินและการขนสงดนิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การถมดิน 

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

    ขอ  16  ผูใดประสงคจะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดิน 

ตางเจาของที่อยูขางเคียง  และมีพื้นที่เกิน 1,600 ตารางเมตร  (หนึ่งไร)  ตองแจงการถมดินนั้นตอ           

เจาพนักงานทองถิ่น  ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นก าหนด  โดยยืน่เอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี ้

         (1)  แผนผังบริเวณที่ประสงคจะท าการถมดิน 

          (2)  แผนผังแสดงเขตที่ดนิและทีด่ินบริเวณขางเคียง 

         (3)  วิธีการถมดินและการระบายน้ า 

          (4)  ระยะเวลาท าการถมดิน 

          (5)  ชื่อผูควบคุมงาน 

         (6)  ที่ตัง้ส านักงานของผูแจง 

         (7)  ภาระผูกพันตางๆที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดนิที่จะท าการถมดิน 

        16.1 ผูใดจะท าการถมดินติดกับทางสาธารณะ ทุกขนาดพื้นที่ตองแจงการถม

ดินนั้น  ตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่น ตรวจสอบและออกใบรับแจงจึงจะ

ด าเนนิการถมดินได โดยยืนเอกสารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 

         16.2 การถมดินที่ตดกับทางสาธารณะ ตองมีความสูงของเนินดินเฉลี่ย ไมเกิน 

50 เซนติเมตร จากระดับถนน พรอมจัดท าก าแพงกันดิน ตามที่ จาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร 

      ขอ  17  การถมดินทีม่ีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน  1,600 ตาราง

เมตรและมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองจัดท าแบบแปลน 

รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ ของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมต่ ากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ

วิชาชีพวิศวกร 

       ขอ  18  การถมดินที่มพีืน้ที่ของเนินดนิติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 1,600 ตาราง

เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต  5  เมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ตอง

จัดท าแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ  ของผู ไดรับใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกร 

        ขอ  19  การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน  1,600 

ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับทีดินตางเจาของที่อยูขางเคียง จะตองมีผูควบคุม

งานเปนผูไดรับใบอนุญาตให ่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ ากวาระดับ

สามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 

        ขอ 20 การถมดิน สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคล



 

 

อื่นหรอืที่สาธารณะเปนระยะไมน้อยกวาความสูงของเนินดินที่จะถม เวนแตจะไดมการจัดการปองกัน

การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง โดยมีการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ ากวาระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยการ

ประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 

           ขอ  21  การถมดินในบริเวณที่ติดตอกับทางสาธารณะ ผูถมดินตองตัง้ปายสี  

 สะทอนแสงเพื่อเตือนอันตราย  ขนาดกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และยาวไมนอยกวา 1 เมตร 

ท า ดวยวัสดุถาวร ไวบนเนินดินที่ถมดานที่ติดทางสาธารณะ ในต าแหนงที่เห็นงายตลอดระยะเวลาที่

ท าการถมดิน 

 

    ขอ  22 ในกรณีที่ผูถมดินจะท าการถมดินชิดที่ของบุคคลอื่น ที่มีระยะ        

หางจาก   สวนลางของลาดเนินดิน ถึงเขตที่ดินนอยกวา 0.50 เมตร ตองไดรับความยินยอม        

เปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียง 

    การถมดินตามวรรคหนึ่ง หากจะตองท าก าแพงกั้นดินหรือฐานรากเสริม 

เพื่อปองกันการพังทลายของดิน  ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

   ขอ  23  การถมดินที่มีพื้นที่ที่เปนเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยู       

ขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไมเกิน 1,600 ตารางเมตร (หนึ่งไร) จะตองจัดใหมีการระบายน้ าให

เพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินใกลเคียงหรือบุคคลอื่น โดยระบายน้ า

สาธารณะหรอืจัดใหมีแหลงรับน้ าทีเ่พียงพอตอปริมาณน้ าที่ตองระบายออกจากเนินดนิ 

    23.1 การถมดินทุกขนาดพื้นที่ติดกับทางสาธารณะ ตองวางทอระบายน้ า 

ตามแนวเขตทางสาธารณะ  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นก าหนด 

    ขอ  24  ผูถมดินตองควบคุมลูกจาง  หรือตัวแทนใหปฏิบัติการถมดินให

ถูกตองและตองรับผิดในการกระท าของลูกจางหรือตัวแทน  ซึ่งกระท าในทางการจางหรือตามทีได

รับมอบหมาย 

    ขอ  25 ผูถมดินตองใชเสนทางในการขนดิน  ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น

เห็นชอบเทานั้น 

            25.1 ผูถมดิน  ผูประกอบการและเจาของรถบรรทุกตองควบคุมมิใหมีวัสดุ   

ตกหลน 

           25.2  ผูถมดิน  ผูประกอบการ  ตองควบคุมพฤติกรรมของผู ขับรถ          

อยาใหขับรถในลักษณะกีดขวาง  ประมาท  หวาดเสียว  อันอาจเกิดอันตราย 

          25.3 ผูประกอบการขนสงดนิ เจาของรถบรรทุกตองจ ากัดความเร็วไมเกิน 

30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ในเขตเทศบาลต าบลไชยมงคล  ยกเว้นถนนสาย  304  และ  2310 

          25.4  ผูประกอบการขนยายดิน ตองบรรทุกน้ าหนักไมเกินตามที่กฎหมายก าหนด 



 

 

            25.5  ผูถมดินจะตองยินยอมชดใชความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอัน

เนือ่งมาจากการถมดินและการขนสงดิน 

      ขอ  26  ในการขุดดินหรือถมดิน จะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขต

ที่ดนิที่จะท าการขุดดินหรือถมดิน และใหมีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดิน พรอมติดตั้งปายขนาดกว

างไมนอ้ยกวา  120  เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 240 เซนติเมตร ในบริเวณที่ท าการขุดดินหรือถม

ดิน ทีส่ามารถเห็นไดงายตลอดเวลาที่ทาการขุดดนิหรอืถมดิน  โดยแสดงขอความดังตอไปนี ้
 

  โครงการขุดดิน/ถมดินเพื่อ…………………………พื้นที่………...ไร…….งาน……….ตารางวา     

ใบรับแจงเลขที…่……………………….…….วันเริ่มตน…………………….วันสิน้สุด……………….…………………….………… 

ชื่อผูควบคุมงาน/ผูออกแบบแปลน ......…….……………………….เลขที่ทะเบียน ก.ว……………………….…………. 

ชื่อผูด าเนนิการขุดดิน/ถมดิน………………………………………………………………………………………………………………... 

บานเลขที…่……………..……ตรอก/ซอย………………..……..…..….ถนน……………………....………หมูที…่……………..… 

ต าบล/แขวง………………...อ าเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………………….…………………. 

รหัสไปรษณีย์…….……………….โทรศัพท์ ................................... 
 

   ขอ  27  การขุดดินหรือถมดิน จะกระท าไดเฉพาะในเวลาระหวางพระ      

อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  ถาจะกระท าในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น  ตองได

รับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

       ขอ  28  ในระหวางการขุดดินหรือถมดิน  และหลังการขุดดินหรือถมดิน       

เจาของที่ดิน หรือผู้แจง  หรือผูควบคุมงาน ตองตรวจสอบเสถียรภาพของดินใหมีความมั่นคง

ปลอดภัยอยูเสมอ 

      การขุดดินหรอืถมดินตามวรรคหนึ่ง  ตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพย

สิน หรอืสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น หรอืทรัพยสินอันเปนสาธารณะประโยชน ในกรณีที่ทรัพยสินของ

ทางราชการเสียหาย  เจาของที่ดินหรือผูแจง  หรือผูควบคุมงานหรือผูรับจางตองรวมกันรับผิดชอบ  

ความเสียหายที่เกิดขึน และตองซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น ก าหนด     

วิธีการ ทั้งนี ้   ตองภายใน  30  วัน นับแตวันที่ทรัพยสินเสียหาย ซึ่งการซอมแซมทรัพยสินดังกลาว   

ไมเปนการทุเลาคดีความ 

   ขอ  29  เจาพนักงานทองถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเปนหนังสือ สั่งใหผูขุดดิน    

ผูถมดินหรอืเจาของหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จัดการ

แกไขการขุดดินหรอืถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร   เมื่อมีผู้ไดรับความเสียหายจากการขุดดินหรือถม

ดินรองขอ ผูขุ้ดดินดิน  ผูถมดินหรอืตัวแทนหรอืเจาของที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

 



 

 

   ขอ  30 พนักงานเจาหนาที่มอ านาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีขุดดินหรือ 

ถมดิน วาไดปฏิบัติตามเทศบัญญัติหรือไม ทั้งนี้ในระหวางเวลาอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน

ระหวางเวลาท าการและใหผูขุดดิน  ผูถมดินหรือตัวแทนหรือเจาของที่ดินอ านวยความสะดวกตาม

สมควร 

   ขอ  31 ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีบทก าหนด

โทษตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543 

    31.1 ผูใดไมปฏิบัติตามขอ 15.1, 15.2, 15.3, 15.4,15.5, 25.1, 

25.2, 25.3,25.4 และ 25.5  ตองระวางโทษ ปรับตั้งแต 500 – 1,000 บาท 

                           ขอ 32 ผูใดขุดดินหรือถมดินที่มีลักษณะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม

เทศบัญญัตินี้อยูกอนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับที่ทองถิ่น  ใหปฏิบัติตาม  ขอ 4 หรือ ขอ 16        

แลวแตกรณี  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับในทองถิ่น  และเมื่อไดด าเนินการ

แลว ใหถือวาผูน้ั้นไดรับใบแจงตามเทศบัญญัตินี้ 

   บรรดาใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ให

คงใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบรับแจงนัน้ 

   ขอ  33  ใหนายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม   

เทศบัญญัตินี้และใหมีอ านาจออกกฎ  ระเบียบ  ค าสั่ง  เพือ่ปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ 

 

    ประกาศ  ณ  วันที ่  7   เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2556 

 

 

                  ลงชื่อ 

                ( นายสมโภชน์  นามประสิทธิ์ ) 

          นายกเทศมนตรีต าบลไชยมงคล 

 

 
 

- อนุมัติ 
 

 

นายอ าเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 


