เทศบัญญัติเทศบาลตาบลไชยมงคล
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2556
***************************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2554 ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543 เทศบาลตาบลไชยมงคล โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตาบล
ไชยมงคล และโดยอนุมัติของผู้วา่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงตราเทศบัญญัติเทศบาลตาบล
ข้อ 1 เทศบัญญัตินี้ เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลตาบลไชยมงคล เรื่อง การขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2556”
ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ไดประกาศโดยเปดเผย ณ สานักงาน
เทศบาลตาบลไชยมงคล แลว 7 วัน
ขอ 3 ในเทศบัญญัติเทศบาลตาบลไชยมงคล นี้
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามเทศบัญญัติน้ี
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย หรืออินทรีย วัตถุตางๆ ที่เจือปน
กับดิน
“พืน้ ดิน” หมายความวา พืน้ ผิวของที่ดนิ ที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความวา การกระทาแกพื้นดินเพื่อนาดินขึ้นจากพื้นดินหรือทาใหพื้น
ดินเปนบอดิน
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทาใดๆตอดินหรือพืน้ ดินโดยการถมดิน
“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพืน้ ดิน 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 หรือวิธีการสาหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อไปตามแบบแปลน
“รายการคานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคานวณหาคาเสถียรภาพ
ความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธการคานวณความปลอดภัย
ของกาแพงกันดิน หรือรายการแสดงวิธีการคานวณวิธีการปองกันการพังทลายของดินดวยวิธีอ่นื
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหบุคคลเขาไป หรือใชเปนทาง
สัญจรได ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม ใหหมายความรวมถึง ทางสาธารณะ และลาห
วยสาธารณะดวย
“คณะกรรมการตรวจสอบการขุดดินถมดิน ” หมายความวา คณะบุคคลซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากนายกเทศมนตรีตาบล จานวนตั้งแต 3-7 คน ซึ่งประกอบดวย รองนายกเทศมนตรี,
สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานเทศบาลและผูซึ่งนายกเทศมนตรีเห็นสมควร ใหมีหนาที่ตรวจสอบ
การ ขุดดิน ถมดินกอนออกใบรับแจง การขุดดินถมดินตามแบบแปลนหรือขอกาหนดรวมไปถึง
กรณีมีการ รองเรียนเพื่อนาเสนอเจาพนักงานทองถิ่นดาเนินการตอไป

การขุดดิน
-----------------------ขอ 4 ผูใดประสงคจะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้ นดินเกิน 3 เมตร
หรือพื้นที่ปากบอดินเกิ น 10,000 ตารางเมตร ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เ จา
พนักงานทองถิ่นกาหนด จะตองจัดทาแบบแปลน รายการประกอบแปลน และรายการคานวณ ของ
ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ากวาระดับสามัญ
วิศวกรตามกฎหมายวา ดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกร
ผูไดรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กาหนดในทายขอบังคับนี้
ขอ 5 การขุดดินที่มีความลึกเกิน 20 เมตร ตองมีการปองกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสรางโดยมีการติดตั้งอุปกรณสาหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและตองจัดทาแบบแปลน
รายการประกอบแปลนและรายการคานวณ ของผู ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ากวาระดับสามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
วิชาชีพวิศวกร
ความในวรรคหนึ่งมิใหบังคับแกการขุดบอน้าใช ที่มพี ืน้ ที่ปากบอดินไมเกิน 4 ตารางเมตร
ขอ 6 หามดาเนินการขุดดิน เพื่อใชประโยชนในการฝงกลบขยะวัสดุกระจายพิษ
หรือรังสี โดยเด็ดขาด
ขอ 7 การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 2 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดิน
เกิน 3,000 ตารางเมตร ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะ
เปนระยะไมนอยกวาสองเทาของความลึก ของบอดินที่จะขุดแตตองไมนอยกวา 5 เมตร กรณี
บอทราย ปากบอทรายจะตองหางจากแนวเขตที่ ดิ น ของบุ ค คลอื่ น หรื อ ที่ ส าธารณะเปนระยะ
ไมนอยกวาสี่เทาของความลึกของ บอทรายที่จะขุด แตตองไมนอยกวา 10 เมตร เพื่อปองกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง เวนแตจะไดมีก ารจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่ง
ปลูกสราง โดยการรับรองของวิศวกรผู ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ไมต่ากวาระดับสามัญวิศวกรรม ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกร
ขอ 8 ในระหวางการขุดดินตามมาตรา 17 ผูขุดดินจะตองระบายน้าบนพื้นดิน
บริเวณขอบบอดินไมใหน้าทวมขัง และตองไมใชพื้นที่บริเวณขอบบอดินเปนที่กองดินหรือวัสดุอื่นใด
ในลักษณะที่อาจจะเปนอันตรายแกการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสราง
ขอ 9 ในระหวางการขุดดิน ผูขุดดินตองเก็บใบรับแจง แผนผังบริเวณ และรายการ
ไวที่ขดุ ดินหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูไว
ขอ 10 ผูขุดดินจะตองดาเนินการขุดดินตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(1) การขุดดิน ตองมีการเตรียมการปองกันการพังทลายของดิน
(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
จากที่ดนิ ใกลเคียงอยางนอย 10 เมตร ความลาดเอียง 0.5 เทาของความลึก
(4) การขุดดิน ตองหางจากที่สาธารณะประโยชนหรือลาหวยสาธารณประโยชน
อยางนอย 10 เมตร ลาดเอียง 0.5 เทาของความลึก ยกเวนการขุดดินเพื่อการเกษตร
หางจากลาหวย สาธารณประโยชน อยางนอย 5 เมตร ลาดเอียง 0.5 เทาของความลึก หรือตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร
ขอ 11 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ ดินไมเกิน 2 เมตร เมื่อจะขุดดินใกล
แนวเขตที่ของผูอื่น ตองจัดการปองกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา ดังนี้
(1) เวนระยะหางจากที่ดนิ ใกลเคียง อยางนอย 2 เมตร
(2) เวนระยะหางจากที่สาธารณะประโยชนหรือลาหวยสาธารณะประโยชน
อยางนอย 10 เมตร
ขอ 12 ผูขุดดินตองตัง้ ปายสีสะทอนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกวางไมนอยกวา
50 เซนติเมตร และยาวไมนอยกวา 1 เมตร ทาดวยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไวเปนระยะ ไมเกิน
40 เมตร รอบบอดิน ในตาแหนงทีเ่ ห็นงายตลอดระยะเวลาที่ทาการขุดดิน
ขอ 13 ผูขุดดินจะตองขุดดินเต็มพื้นที่ที่แจง และเมื่อสินสุดการขุดจะตองปรับพื้นที่
ใหเปนไปตามแบบแปลนและตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและดาเนินการใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยอยูเสมอ และตองแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบความถูกตองเมื่อสิ้นสุดการขุดดิน
นั้น
ขอ 14 การขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ ผูขุดตอง
จัดใหมีสิ่งกันตก หรือราวกั้นที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตังไฟฟาใหมีแสงสวางเพียง
พอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจานวนพอสมควร ในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตย
ขึน้ ตลอดระยะเวลาที่ทาการขุดดินในกรณีการขุดดิน
ตามวรรคหนึ่ง ในพืน้ ทีที่ไมมีไฟฟาแสงสวาง ตองทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้นดวย
สีสะทอนแสงที่มองเห็นไดชัดเจน
ขอ 15 ผูขุดดินตองใชเสนทางในการขนดิน ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบ
เทานั้น
15.1 ผู ขุดดินผูประกอบการและเจาของรถบรรทุกตองควบคุมมิใหมีวัสดุตกหล่น

15.2 ผูขุดดิน ผูประกอบการ ตองควบคุมพฤติกรรมของผูขับรถบรรทุกอยาใหขับ
รถในลักษณะกีดขวาง ประมาท หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย
15.3 ผู ประกอบการขนสงดิน เจาของรถบรรทุกตองจากัดความเร็วไมเกิน 30
กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตเทศบาลตาบลไชยมงคล ยกเวน ทางหลวงสาย 304 และ 2310
15.4 ผูประกอบการขนสงดิน ตองบรรทุกน้าหนักไมเกินตามที่กฎหมายกาหนด
15.5 ผูขุดดินจะตองยินยอมชดใชความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก
การขุดดินและการขนสงดิน

การถมดิน
------------------------ขอ 16 ผูใดประสงคจะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดิน
ตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่เกิน 1,600 ตารางเมตร (หนึ่งไร) ตองแจงการถมดินนั้นตอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกาหนด โดยยืน่ เอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้
(1) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทาการถมดิน
(2) แผนผังแสดงเขตที่ดนิ และทีด่ ินบริเวณขางเคียง
(3) วิธีการถมดินและการระบายน้า
(4) ระยะเวลาทาการถมดิน
(5) ชื่อผูควบคุมงาน
(6) ที่ตงั้ สานักงานของผูแจง
(7) ภาระผูกพันตางๆที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดนิ ที่จะทาการถมดิน
16.1 ผู ใดจะทาการถมดินติดกับทางสาธารณะ ทุกขนาดพื้ นที่ตองแจงการถม
ดินนั้น ตอเจาพนัก งานทองถิ่ นเพื่อ ใหเจาพนัก งานทองถิ่น ตรวจสอบและออกใบรั บ แจงจึงจะ
ดาเนินการถมดินได โดยยืนเอกสารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร
16.2 การถมดินที่ตดกับทางสาธารณะ ตองมีความสูงของเนินดินเฉลี่ย ไมเกิน
50 เซนติเมตร จากระดับถนน พรอมจัดทากาแพงกันดิน ตามที่ จาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควร
ขอ 17 การถมดินทีม่ ีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 1,600 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยู ขางเคียง ตองจัดทาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณ ของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ากวาระดับ สามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบ
วิชาชีพวิศวกร
ขอ 18 การถมดินที่มพี ืน้ ที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 1,600 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต 5 เมตรนับจากระดับที่ ดินตางเจาของที่อยู ข างเคียง ตอง
จัด ท าแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ ของผู ไ ดรับ ใบอนุญ าตให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกร
ขอ 19 การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 1,600
ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับทีดินตางเจาของที่อยูขางเคียง จะตองมีผูควบคุม
งานเปนผูไดรับใบอนุญาตให่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ากวาระดับ
สามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกร
ขอ 20 การถมดิน สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคล

อื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะไมน้อยกวาความสูงของเนินดินที่จะถม เวนแตจะไดมการจัดการปองกัน
การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง โดยมีการรับรองจากผู ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุ ม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ากวาระดับ สามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกร
ขอ 21 การถมดินในบริเวณที่ติดตอกับทางสาธารณะ ผูถมดินตองตัง้ ปายสี
สะทอนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกวางไมนอยกวา 50 เซนติเมตร และยาวไมนอยกวา 1 เมตร
ทา ดวยวัสดุถาวร ไวบนเนินดินที่ถมดานที่ติดทางสาธารณะ ในตาแหนงที่เห็นงายตลอดระยะเวลาที่
ทาการถมดิน
ขอ 22 ในกรณีที่ผู ถ มดินจะทาการถมดินชิดที่ของบุคคลอื่น ที่มีระยะ
หางจาก สวนลางของลาดเนิน ดิน ถึ งเขตที่ดินนอยกวา 0.50 เมตร ตองไดรับ ความยินยอม
เปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียง
การถมดิ นตามวรรคหนึ่ง หากจะตองท าก าแพงกั้ นดิ นหรือฐานรากเสริ ม
เพื่อปองกันการพังทลายของดิน ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ขอ 23 การถมดินที่มีพื้นที่ที่เปนเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยู
ขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไมเกิน 1,600 ตารางเมตร (หนึ่งไร) จะตองจัดใหมีการระบายน้าให
เพียงพอที่จะไมกอใหเกิ ดความเดือดรอนแกเจาของที่ ดินใกลเคียงหรือบุคคลอื่น โดยระบายน้า
สาธารณะหรือจัดใหมีแหลงรับน้าทีเ่ พียงพอตอปริมาณน้าที่ตองระบายออกจากเนินดิน
23.1 การถมดินทุกขนาดพื้นที่ติดกับทางสาธารณะ ตองวางทอระบายน้า
ตามแนวเขตทางสาธารณะ ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกาหนด
ขอ 24 ผูถมดินตองควบคุมลูกจาง หรือตัวแทนใหปฏิบัติการถมดินให
ถูกตองและตองรับผิดในการกระทาของลูกจางหรือตัวแทน ซึ่งกระทาในทางการจางหรือตามทีได
รับมอบหมาย
ขอ 25 ผู ถมดินตองใชเสนทางในการขนดิน ตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
เห็นชอบเทานั้น
25.1 ผูถมดิน ผูประกอบการและเจาของรถบรรทุกตองควบคุมมิใหมีวัสดุ
ตกหลน
25.2 ผู ถ มดิ น ผู ป ระกอบการ ตองควบคุ ม พฤติ ก รรมของผู ขั บ รถ
อยาใหขับรถในลักษณะกีดขวาง ประมาท หวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย
25.3 ผูประกอบการขนสงดิน เจาของรถบรรทุกตองจากัดความเร็วไมเกิน
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตเทศบาลตาบลไชยมงคล ยกเว้นถนนสาย 304 และ 2310
25.4 ผูประกอบการขนยายดิน ตองบรรทุกน้าหนักไมเกินตามที่กฎหมายกาหนด

25.5 ผู ถ มดินจะตองยินยอมชดใชความเสีย หายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอัน
เนือ่ งมาจากการถมดินและการขนสงดิน
ขอ 26 ในการขุดดินหรือถมดิน จะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขต
ที่ดนิ ที่จะทาการขุดดินหรือถมดิน และใหมีเครื่องหมายแสดงแนวเขตที่ดิน พรอมติดตั้งปายขนาดกว
างไมน้อยกวา 120 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 240 เซนติเมตร ในบริเวณที่ทาการขุดดินหรือถม
ดิน ทีส่ ามารถเห็นไดงายตลอดเวลาที่ทาการขุดดินหรือถมดิน โดยแสดงขอความดังตอไปนี้
โครงการขุ ด ดิ น /ถมดิ น เพื่ อ …………………………พื้ น ที่ ………...ไร…….งาน……….ตารางวา
ใบรับแจงเลขที…่ ……………………….…….วันเริ่มตน…………………….วันสิน้ สุด……………….…………………….…………
ชื่อผูควบคุมงาน/ผูออกแบบแปลน ......…….……………………….เลขที่ทะเบียน ก.ว……………………….………….
ชื่อผูดาเนินการขุดดิน/ถมดิน………………………………………………………………………………………………………………...
บานเลขที…่ ……………..……ตรอก/ซอย………………..……..…..….ถนน……………………....………หมูที…่ ……………..…
ตาบล/แขวง………………...อาเภอ/เขต…………………………….….จังหวัด…………………………………….………………….
รหัสไปรษณีย์…….……………….โทรศัพท์ ...................................
ขอ 27 การขุดดินหรือถมดิน จะกระทาไดเฉพาะในเวลาระหวางพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถาจะกระทาในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น ตองได
รับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 28 ในระหวางการขุดดินหรือถมดิน และหลังการขุดดินหรือถมดิน
เจาของที่ดิ น หรือ ผู้ แจง หรื อผู ค วบคุ ม งาน ตองตรวจสอบเสถีย รภาพของดิน ใหมีความมั่ นคง
ปลอดภัยอยูเสมอ
การขุดดินหรือถมดินตามวรรคหนึ่ง ตองไมกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพย
สิน หรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น หรือทรัพยสินอันเปนสาธารณะประโยชน ในกรณีที่ทรัพยสินของ
ทางราชการเสียหาย เจาของที่ดินหรือผูแจง หรือผูควบคุมงานหรือผูรับจางตองรวมกันรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึน และตองซอมแซมใหอยู ในสภาพเดิม ตามที่เจาพนัก งานทองถิ่น ก าหนด
วิธีการ ทั้งนี้ ตองภายใน 30 วัน นับแตวันที่ทรัพยสินเสียหาย ซึ่งการซอมแซมทรัพยสินดังกลาว
ไมเปนการทุเลาคดีความ
ขอ 29 เจาพนักงานทองถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเปนหนังสือ สั่งใหผูขุดดิน
ผูถมดินหรือเจาของหยุดการขุดดินหรือถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จัดการ
แกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร เมื่อมีผไู้ ดรับความเสียหายจากการขุดดินหรือถม
ดินรองขอ ผูข้ ุดดินดิน ผูถมดินหรือตัวแทนหรือเจาของที่ดินอานวยความสะดวกตามสมควร

ขอ 30 พนักงานเจาหนาที่มอานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีขุดดินหรือ
ถมดิน วาไดปฏิบัติตามเทศบัญญัติหรือไม ทั้งนี้ในระหวางเวลาอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือใน
ระหวางเวลาทาการและใหผู ขุดดิน ผูถมดินหรือตัวแทนหรือเจาของที่ดินอานวยความสะดวกตาม
สมควร
ขอ 31 ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีบทกาหนด
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
เทศบัญญัตินี้อยู ก อนวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใชบังคับที่ท องถิ่น ใหปฏิบัติตาม ขอ 4 หรือ ขอ 16
แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เทศบัญญัตินี้มีผลบังคับในทองถิ่น และเมื่อไดดาเนินการ
แลว ใหถือวาผูน้ ั้นไดรับใบแจงตามเทศบัญญัติน้ี
บรรดาใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ที่ไดออกกอนวันใชเทศบัญญัตินี้ ให
คงใชไดตอไปจนสิ้นอายุใบรับแจงนัน้
ขอ 33 ใหนายกเทศมนตรีตาบลไชยมงคล มีหนาที่รักษาการใหเปนไปตาม
เทศบัญญัติน้แี ละใหมีอานาจออกกฎ ระเบียบ คาสั่ง เพือ่ ปฏิบัติใหเปนไปตามเทศบัญญัติน้ี
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลงชื่อ
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