
 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองชั้น 
เร่ือง  การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.  2552 
*************************** 

หลักการ 

  เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2552             
ซ่ึงออกตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12)           
พ.ศ. 2546  มาตรา 16 (24) (25)   แหงพระราชบัญญัตกิําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 ประกอบมาตรา  7  วรรคสอง  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ.  2543   

เหตุผล 

  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลสองช้ัน  ไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลตําบลสองช้ัน  
เม่ือวันท่ี  18  กรกฎาคม  พ.ศ. 2551  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง จัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล
สองช้ัน  อําเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย  เปนเทศบาลตําบลสองช้ัน   ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  เมษายน พ.ศ. 2551  
กําหนดใหบรรดาขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลท่ีไดใชบังคับในเรื่องใดอยูกอนแลว    คงใชบังคับ
ตอไปเปนการช่ัวคราว  จนกวาจะไดตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม 
  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัต ิ เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2552   ปจจุบันมี 
การขุดดินเพ่ือนําดินไปถมพ้ืนท่ีท่ีทําการกอสรางท่ีอยูอาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืนอยางกวางขวาง  แตการขุดดิน
หรือถมดินดังกลาวยังไมเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการจึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและ  
ความปลอดภัยของประชาชนได  

 ดังนั้น  เทศบาลตําบลสองช้ันจึงเสนอรางเทศบัญญัติตอสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน         
เรื่อง  การขุดดินและถมดิน  พ.ศ.2552    เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและนําเสนอผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย   
เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ  ใหใชเปนเทศบัญญัติของเทศบาลตําบลสองช้ันตอไป 
   
 



เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน 
เร่ือง  การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ.  2552 
………………………… 

  โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ันวาดวย เรื่อง  การขุดดินและถมดิน     
พ.ศ.  2552   
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเตมิถึง  
(ฉบับท่ี  12)  พ.ศ. 2546 ประกอบมาตรา  7  วรรคสอง  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  2543       
จึงตราเทศบัญญัตินี้ไวโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตําบลสองช้ัน และโดยความเห็นชอบของ
ผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย   ดังตอไปนี ้
  ขอ  1  เทศบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “เทศบัญญัติเทศบาลตําบลสองช้ัน  เรื่อง  การขุดดินและถมดิน     
พ.ศ.  2552”   
  ขอ  2  เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  เม่ือไดประกาศไวโดยเปดเผย            
ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลสองช้ัน  แลวเจ็ดวัน 
  ขอ  3  บรรดา  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่บัญญัติไวแลวใน    
เทศบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัดหรือแยง  กับเทศบัญญัตินี้ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน 
  ขอ  4  ในเทศบัญญัตินี ้
 “ดิน”  หมายความวา  พ้ืนผิวของท่ีดินท่ีอยูตามสภาพธรรมชาติ 
 “พ้ืนดิน”  หมายความวา  พ้ืนผิวของท่ีดินท่ีเปนอยูตามธรรมชาต ิ
 “ขุดดิน”  หมายความวา  กระทําแกพ้ืนดิน  เพ่ือนําดินขึ้นจากพ้ืนดินหรือทําใหพ้ืนดินเปนบอ                                     
 “บอดิน”  หมายความวา  แอง  บอ  สระ  หรือชองวางใตพ้ืนดินท่ีเกิดจาการขุด 
          “ถมดิน”  หมายความวา  การกระทําใด ๆ ตอดินหรอืพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงขึน้
กวาเดิม 
         “เนินดิน”  หมายความวา  ดินท่ีสูงขึ้นกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 
         “แผนผังบริเวณ”  หมายความวา  แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน  ท่ีตั้ง  และขอบเขต 
ของท่ีดินท่ีจะขุดดิน  หรือ  ถมดิน  รวมท้ังท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีอยูขางเคียง 
            “รายการ”  หมายความวา  ขอความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน  ความลึก
ของบอดินท่ีจะขุดดิน  หรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน  ความลาดเอียงของบอดินหรือบริเวณเนินดิน  
ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงท่ีดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอ่ืน  วิธีการปองกันการพังทลาย 
ของดินหรือส่ิงปลูกสรางและวิธีการในการขุดดินและถมดิน 
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            “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 

         “พนักงานเจาหนาที”่  หมายความวา  ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินใหแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามเทศบัญญัตินี ้
  ขอ  5  หามผูใดทําการขุดดินและถมดิน  บริเวณเขตเทศบาลตําบลสองช้ัน  เวนแตจะได 
รับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินกอน 

 ขอ  6  การขุดดินและถมดิน  ใหมีความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรอืเนินดิน 
ระยะดิ่งตอระยะราบไมนอยกวา  1  ตอ  2 

 ขอ  7  ใหผูท่ีจะถมดิน  ตองหาวิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสรางไมให
รบกวนหรือกอเหตุเดือดรอนแกท่ีดินขางเคียง 

  ขอ   8  ใหผูท่ีจะขุดดินและถมดินกําหนดวิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแก
คนงานและบุคคลภายนอก 
  ขอ  9  ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมี
พ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร  หรือมีความลึกหรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศ
กําหนด  ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลท่ี  
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูล ดังตอไปนี ้
 (1)  แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการขุดดิน 

 (2)  แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 
 (3) รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวง  
 (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
 (5) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
 (6) ช่ือผูควบคุมงานซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 (7) ท่ีตั้งสํานักงานของผูแจง 
 (8) ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน 
 (9) เอกสารและรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 

 ขอ  10  การขุดบอน้ําใชพ้ืนท่ีปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร   ผูขุดดินไมตองแจง                  
เจาพนักงานทองถ่ิน 
  ขอ  11  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินไมเกินสามเมตร  เม่ือขุดดินใกลแนวเขต
ท่ีดินของผูอ่ืนในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินท่ีจะขุดตองจัดการปองกันการพังทลายของ
ดินตามวิสัยท่ีควรกระทํา 
 



3 
  ขอ  12  ในการขุดดิน  ถาพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดําบรรพ  หรือแรท่ีมีคุณคา  
ทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา  ใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลว
รายงานใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพบและใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงให         
กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแลวแตกรณ ี
  ขอ  13  ผูใดประสงคจะทําการถมดิน  โดยมีความสูงของดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของ
อยูขางเคียงและมีพ้ืนท่ีของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร  หรือพ้ืนท่ีตามเจาพนักงานทองถ่ินประกาศ
กําหนดตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของท่ีดินท่ีอยูขางเคียงหรือ
บุคคลอ่ืน 
  พ้ืนท่ีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินสองพันตารางเมตร 
  การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองพันตารางเมตรหรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง  นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่งแลว  ตองแจงการถมดินนั้น
ตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
  ถาผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงาน ทองถ่ิน
ออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น ภายในเจ็ดวันนับ
แตวันท่ีไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันท่ี ไดรับใบรับแจง  
  ขอ  14  ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาอาจไดรับความเสียหายจาก    
การขุดดินหรือถมดินอันไมปฏิบัติตามขอ 11  มีสิทธิรองของใหเจาพนักงานทองถ่ินส่ังใหหยุดการขุดดินหรือ  
ถมดินนั้นได 
  ขอ  15  พนักงานเจาหนาท่ี  มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดินตามขอ  9 หรือ
ถมดินตามขอ  13 วาไดปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้หรือไม  ท้ังนีใ้นระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก
หรือในระหวางเวลาทําการและใหผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือตัวแทนหรือเจาของท่ีดินอํานวยความสะดวกตาม
สมควร 
  ขอ  16  ในกรณีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาการขุดดินหรือถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอ่ืน  ใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ินใหมีคําส่ังให    
ผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดิน  หรือการถมดินหรือจัดการปองการความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ้นหรือการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้นแลวแตกรณ ี และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ        
ออกคําส่ังเปนหนังสือตามท่ีเห็นวาจําเปนเพ่ือปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได 
  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือ
เจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไข
การขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงาน ทองถ่ินทราบทันที                   
ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นชอบดวยกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี ให เจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือ 
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ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมีคําส่ังใหบุคคล ดังกลาวปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
เจาหนาท่ี และใหถือวาคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ีเปน คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินมาตั้งแตตน 
  ถาเจาพนักงานทองถ่ินไมมีหนังสือส่ังภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหคําส่ัง ของ
พนักงานเจาหนาท่ีเปนอันส้ินผล 
  ขอ  17  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังเปนหนังสือใหผูขุดดินผูถมดิน  
หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดิน  หรือการถมดิน  หรือการจัดปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นหรือจัดการ
แกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้นตามท่ีเห็นวาจําเปนได 
  ขอ  18  ผูขุดดินหรือถมดินรายใดผูใดไมปฏิบัติตามหรือฝาฝนเทศบัญญัตินี ้ ตองระวางโทษ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับท่ี  12  )  พ.ศ. 2546 
  ขอ  19  คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน  ใหเปนไปตามเทศบัญญัติใน
สวนท่ีไมไดกําหนดในกฎกระทรวง   
  ขอ  20  คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดินใหเปนไปตามกฎกระทรวง  
ตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดินทายนี ้

 ขอ  21  ใหนายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน  เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้ และ
ใหมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี ้                                                              

 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี          เดือน                               พ.ศ.  2552 

    
 

(ลงช่ือ)                                                                                               
               (นายชยพล    วงษทอง) 

                                                                                            นายกเทศมนตรีตําบลสองช้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย 

..................................... 
 
 คาธรรมเนียม 
  (1)  ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน  ฉบับละ  500   บาท 
  (2)  คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร   หนาละ       1   บาท 
 
 คาใชจาย 
  (1)  คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดิน  ใหจายเทาท่ีจําเปน  
และใชจายไปจริง 
  (2)  คาเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดินใหจายเทาท่ีจําเปน
ตามระเบียบของทางราชการแกผูไปทํางานเทาอัตราของทางราชการ 


