
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัตติําบลบานใหม

เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖

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

หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไวใชบังคับใน

เขตเทศบาลตําบลบานใหม และเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันมีการขุดดินเพ่ือนําดินไปทําการถมพ้ืนท่ีท่ีทําการกอสรางท่ีอยูอาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืน

อยางกวางขวาง แตการขุดดินหรือถมดินดังกลาวยังไมเปนไปโดยถูกตอง ซึ่งอาจกอใหเกิดภยันตรายตางๆท่ีมีผล
ตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสินของประชาชนได  ดังนั้นเพ่ือประโยชนในการปองกันภยันตรายตางๆท่ีจะ
เกิดจากการขุดดินหรือถมดินและเพ่ือปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง  ตลอดจนการอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือ
ปฏิบัติตามเทศบัญญัติตําบล  จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี้ใชบังคับตอไป



เทศบัญญัตเิทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๕๖

----------------------------------
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยเรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.

๒๕๕๖ ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกอบกับอาศัยอํานาจตามความพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ วรรคสอง จึงตราเทศบัญญัตินี้ไวโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบล
บานใหม และผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา ดังตอไปนี้ ขอ ๑ เทศบัญญัตินี้ใหเรียกวา " เทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลบานใหม เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖"

ขอ ๒ เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลบานใหม เม่ือไดปดประกาศไวโดย    เปดเผย ณ ท่ี
ทําการเทศบาลตําบลบานใหม

ขอ ๓ ในเทศบัญญัติ
“ดิน” หมายความวา หิน  กรวด หรือ ทรายและอินทรียวัตถุตาง ๆ ท่ีเจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พ้ืนผิวของท่ีดินท่ีเปนอยูตามธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพ้ืนดิน เพ่ือนําดินข้ึนจากพ้ืนดินหรือทําใหพ้ืนดินเปนบอดิน
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพ้ืนดินท่ีเกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงข้ึนกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินท่ีสูงข้ึนกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดิน ท่ีจะขุดดิน หรือ

ถมดิน รวมท้ังท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีอยูขางเคียง
“รายการ” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของดิน ความลึกของบอดินท่ีจะขุดดิน

หรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึง
ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอ่ืน วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางและวิธีการในการขุดดิน
หรือถมดิน

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา  นายกเทศมนตรตีําบลบานใหม
“พนักงานเจาหนาที่ ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหปฏิบัติการตามเทศบัญญัตนิี้

ขอ ๔ ในกรณีท่ียังมิไดมีการออกกฎกระทรวง และถาตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด และ
ขอบัญญัตินี้สวนใดขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใหยกเลิกและใหเทศบัญญัติทองถ่ินในสวนท่ี ไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงใชบังคับตอไป

ขอ ๕ หามผูใดทําการขุดดินและถมดิน บริเวณเขตเทศบาลตําบลบานใหม เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ินกอน



ขอ ๖ การขุดดินหรือถมดิน ใหมีความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินระยะดิ่งตอระยะ
ราบไมนอยกวา ๑ ตอ ๒

ขอ ๗ ใหผูท่ีจะถมดิน ตองหาวิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางไมใหรบกวนหรือกอเหตุ
เดือดรอนแกท่ีดินขางเคียง

ขอ ๘ ใหผูท่ีจะขุดดินและถมดินกําหนดวิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและ
บุคคลภายนอก

ขอ ๙ ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกิน
หนึ่งหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลตามท่ีเจาพนักงาน ทองถ่ินกําหนด

ขอ ๑๐ การขุดบอน้ําใชท่ีมีพ้ืนท่ีปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูขุดดินไมตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ขอ ๑๑ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไมเกินสามเมตร เม่ือจะขุดดินใกลแนวเขตท่ีดินของผูอ่ืน

ในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินท่ีจะขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควร
กระทํา

ขอ ๑๒ ในการขุดดิน ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือ
ทางการศึกษาในดานธรณีวิทยาใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอน แลวรายงานให เจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพบและใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแลวแต
กรณี

ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยู
ขางเคียงและมีพ้ืนท่ีของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือพ้ืนท่ีตามเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ตอง
จัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของท่ีดินท่ีอยูขางเคียงหรือบุคคลอ่ืน

การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองพันตารางเมตรหรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด
นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่งแลว ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ี
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

ขอ ๑๔ ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดินหรือถม
ดินมีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถ่ินสั่งใหหยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได

ขอ ๑๕ พนักงานเจาหนาท่ี มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดิน หรือถมดินในระหวางเวลา
พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการและใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือตัวแทนหรือ เจาของท่ีดิน
อํานวยความสะดวกตามสมควร

ขอ ๑๖ ในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอ่ืนใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานของเจาพนักงานทองถ่ินใหมีคําสั่งใหผูขุดดิน ผูถม
ดิน หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไข
การขุดดินหรือการถมดินนั้นแลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือตามท่ีเห็นวา
จําเปนเพ่ือปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได



ขอ ๑๗ ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือ เจาของ
ท่ีดินหยุดการขุดดิน หรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือ
การถมดินนั้นตามท่ีเห็นวาจําเปนได

ขอ ๑๘ ผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของท่ีดิน ผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ใหมีสิทธิอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่ง

ขอ ๑๙ ผูใดทําการขุดดินหรือถมดิน ไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ใหไดรับโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด
ขอ ๒๐ ผูใดขุดดิน หรือถมดินอันมีลักษณะท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามเทศบัญญัตินี้กอน

วันท่ีพระราชบัญญัติวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับใหดําเนินการตามเทศบัญญัตินี้ภายใน
สิบหาวันนับแตมีผลบังคับ

ขอ ๒๑ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดินใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ขอ ๒๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหม เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกประกาศ  คําสั่ง ระเบียบเพ่ือใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๕ เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕56

(ลงชื่อ สํารวย ชุนเกาะ
( นางสํารวย ชุนเกาะ )

นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
เห็นชอบ

วาท่ีร.ต. นิรันดร     ดุจจานุทัศน
( นิรันดร     ดุจจานุทัศน )

นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา



อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน

ขอ ๑ ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้

(๑) ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท
(๒) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร หนาละ ๑ บาท

ขอ ๒. ใหกําหนดคาใชจาย  ดังนี้

(๑) คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบ ใหจายเทาท่ีจําเปนและใชจายไปจริง
สถานท่ีขุดดินหรือถมดิน

(๒) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ ใหจายเทาท่ีจําเปนตามระเบียบของ
สถานท่ีขุดดินหรือถมดิน ทางราชการแกผูไปทํางานเทาอัตรา

ของทางราชการ


