บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัตติ ําบลบานใหม
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
***************
หลักการ
เพื่อใหมเี ทศบัญญัติของเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไวใชบังคับใน
เขตเทศบาลตําบลบานใหม และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันมีการขุดดินเพื่อนําดินไปทําการถมพื้นที่ที่ทําการกอสรางที่อยูอาศัยหรือเพื่อกิจการอื่น
อยางกวางขวาง แตการขุดดินหรือถมดินดังกลาวยังไมเปนไปโดยถูกตอง ซึ่งอาจกอใหเกิดภยันตรายตางๆที่มีผล
ตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสินของประชาชนได ดังนั้นเพื่อประโยชนในการปองกัน ภยันตรายตางๆที่จะ
เกิดจากการขุดดินหรือถมดินและเพื่อปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อ
ปฏิบัติตามเทศบัญญัติตําบล จึงเห็นควรตราเทศบัญญัตินี้ใชบังคับตอไป

เทศบัญญัตเิ ทศบาลตําบลบานใหม
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๖
---------------------------------โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบานใหม วาดวยเรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.
๒๕๕๖ ในเขตเทศบาลตําบลบานใหม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 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 เมื่อไดปดประกาศไวโดย เปดเผย ณ ที่
ทําการเทศบาลตําบลบานใหม
ขอ ๓ ในเทศบัญญัติ
“ดิน” หมายความวา หิน กรวด หรือ ทรายและอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พื้นผิวของที่ดินที่เปนอยูตามธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพื้นดิน เพื่อนําดินขึน้ จากพื้นดินหรือทําใหพื้นดินเปนบอดิน
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพื้นดินเพื่อใหระดับดินสูงขึ้นกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน ที่จะขุดดิน หรือ
ถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขางเคียง
“รายการ” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบอดินที่จะขุดดิน
หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางและวิธีการในการขุดดิน
หรือถมดิน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม
“พนักงานเจาหนาที่ ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติการตามเทศบัญญัตนิ ี้
ขอ ๔ ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวง และถาตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด และ
ขอบัญญัตินี้สวนใดขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใหยกเลิกและให เทศบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ ไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงใชบังคับตอไป
ขอ ๕ หามผูใดทําการขุดดินและถมดิน บริเวณเขตเทศบาลตําบลบานใหม เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นกอน

ขอ ๖ การขุดดินหรือถมดิน ใหมีความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินระยะดิ่งตอระยะ
ราบไมนอยกวา ๑ ตอ ๒
ขอ ๗ ใหผูที่จะถมดิน ตองหาวิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางไมใหรบกวนหรือกอเหตุ
เดือดรอนแกที่ดินขางเคียง
ขอ ๘ ให ผูที่จะขุดดิ นและถมดิ นกําหนดวิ ธีการใหความคุ มครองและความปลอดภั ยแกคนงานและ
บุคคลภายนอก
ขอ ๙ ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน
หนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลตามที่เจาพนักงาน ทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๐ การขุดบอน้ําใชที่มีพื้นที่ปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูขุดดินไมตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ ๑๑ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกลแนวเขตที่ดินของผูอื่น
ในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควร
กระทํา
ขอ ๑๒ ในการขุดดิน ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือ
ทางการศึกษาในดานธรณีวิทยาใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอน แลวรายงานให เจาพนักงานทองถิ่น
ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พบและใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณีแลวแต
กรณี
ขอ ๑๓ ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยู
ขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือพื้นที่ตามเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ตอง
จัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น
การถมดิน ที่ มีพื้น ที่เ กิ น สองพั น ตารางเมตรหรื อมี พื้น ที่ เ กิ น กว าที่ เ จาพนั กงานท องถิ่น ประกาศกํ าหนด
นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่งแลว ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ขอ ๑๔ ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุ ดดินหรือถม
ดินมีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหหยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได
ขอ ๑๕ พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดิน หรือถมดินในระหวางเวลา
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการและใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือตัวแทนหรือ เจาของที่ดิน
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ ๑๖
ในกรณีพนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิดความ
เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่นใหพนักงานเจาหนาที่รายงานของเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคําสั่งใหผูขุดดิน ผูถม
ดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไข
การขุดดินหรือการถมดินนั้นแลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือตามที่เห็นวา
จําเปนเพื่อปองกันหรือระงับความเสียหายนั้นได

ขอ ๑๗ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือ เจาของ
ที่ดินหยุดการขุดดิน หรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือ
การถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได
ขอ ๑๘ ผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดิน ผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหมีสิทธิอุทธรณ
คําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่รับทราบคําสั่ง
ขอ ๑๙ ผูใดทําการขุดดินหรือถมดิน ไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ใหไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด
ขอ ๒๐ ผูใดขุดดิน หรือถมดินอันมีลักษณะที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามเทศบัญญัตินี้กอน
วันที่พระราชบัญญัติวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับใหดําเนินการตามเทศบัญญัตินี้ภายใน
สิบหาวันนับแตมีผลบังคับ
ขอ ๒๑ คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดินใหเปนไปตามกฎกระทรวง
ขอ ๒๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานใหม เปนผูรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกประกาศ คําสั่ง ระเบียบเพื่อใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕56

เห็นชอบ
วาที่ร.ต. นิรันดร ดุจจานุทัศน
( นิรันดร ดุจจานุทัศน )
นายอําเภอเมืองนครราชสีมา ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา

(ลงชื่อ สํารวย ชุนเกาะ
( นางสํารวย ชุนเกาะ )
นายกเทศมนตรีตําบลบานใหม

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขออนุญาตขุดดินหรือถมดิน
ขอ ๑ ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังนี้
(๑) ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน
(๒) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร

ฉบับละ ๕๐๐ บาท
หนาละ ๑ บาท

ขอ ๒. ใหกําหนดคาใชจาย ดังนี้
(๑) คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน
(๒) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน

ใหจายเทาที่จําเปนและใชจายไปจริง
ใหจายเทาที่จําเปนตามระเบียบของ
ทางราชการแกผูไปทํางานเทาอัตรา
ของทางราชการ

