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หลักการ
เพ่ือใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันมีการขุดดินถมดินในพ้ืนท่ีเทศบาลนครระยองเพ่ือการคาดินถมดินและเพ่ือ

การกอสรางอาคารหรืออ่ืนๆ อยางกวางขวาง แตการขุดดินและถมดินดังกลาวยังไมถูกตองตามหลักวิชาการ
จึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน หรือท่ีสาธารณะ และความปลอดภัยของประชาชนท่ัวไป ดังนั้น
เพ่ือควบคุมการขุดดินหรือถมดินท่ีเก่ียวกับการกอสราง หรือกิจการอ่ืนใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ
มิใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและกระทบกระเทือนตอความปลอดภยัของประชาชน เทศบาลนครระยองจึงเห็น
เปนการสมควรท่ีจะตราเทศบัญญัติการขุดดินและถมดิน ซึ่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงจําเปนตองตองตราเทศบัญญัตินี้



เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...

**************
โดยท่ีเปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการขุดดินและถมดินในเขต

เทศบาลนครระยอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบกับ

มาตรา 7 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการขุดและถมดิน พ.ศ.2543 อันมีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติบาง
ประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา
37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เทศบาลนครระยองโดยไดรับความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครระยอง
และผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติข้ึนไวดังตอไปนี้

ขอ 1 เทศบัญญัตินี้เรียกวา “เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ...”

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแตวันท่ีไดประกาศโดยเปดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลนครระยองแลวเจ็ดวัน

ขอ 3 บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนท่ีไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญตัินี้แทน

ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุตางๆท่ีเจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พ้ืนผิวของท่ีดินท่ีเปนอยูตามธรรมชาติ
“ระดับดินเดิม” หมายความวา ระดับพ้ืนดินท่ีเปนอยูโดยปกติกอนการขุดดินหรือถมดิน
“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพ้ืนดินเพ่ือนําดินข้ึนจากพ้ืนดิน หรือทําใหพ้ืนดินเปน

บอดิน
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพ้ืนดินท่ีเกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใดๆตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับสูงข้ึนกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินท่ีสูงข้ึนกวาระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนท่ีแสดงภาพของท่ีดิน ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดินท่ีจะ

ขุดหรือถมดิน รวมท้ังท่ีดินและสิ่งปลูกสรางท่ีอยูขางเคียง
“แบบแปลน” หมายความวา แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน

การขุดดินและถมดิน



“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับชนิดของ
ดิน ความลึกและขนาดของบอดินท่ีจะขุดดิน ความสูงและพ้ืนท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของ
บอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอ่ืน วิธีการ
ปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพ้ืนท่ีและ
บริเวณขางเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินท่ีจะขุดหรือจะถม พรอมท้ังวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับขุดดิน
หรือถมดินเพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน

“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาด
เอียงท่ีปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงดิน

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

เทศบัญญัตินี้
ขอ 5 เทศบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม

กฎหมายอ่ืนท่ีไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายนั้นแลว หรือเปนการขุดดินหรือถมดิน
ของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเพ่ือสาธารณประโยชน

หมวด 1
การขุดดิน

ขอ 6 ผูใดประสงคจะทําการขุดดินในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง หรือเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ี
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้

(1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการขุดดิน
(2) แบบแปลน
(3) รายการประกอบแบบแปลน
(4) รายการคํานวณ
(5) เอกสารอ่ืนๆท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เม่ือผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบ

รับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดินตามท่ีไดแจงไวตั้งแตวันท่ีไดรับใบแจง

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจง
ไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง

ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หรือกฎกระทรวง

การขุดดินและถมดิน



ขอ 7 การระหวางการขุดดินผูขุดดินตามขอ 6 ตองเก็บใบรับแจง แผนผังบริเวณและรายการ
ไวท่ีสถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด และพรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจดูได

ถาใบรับแจงชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูขุดดินตามขอ 6 ขอรับใบแทน
ใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว

ขอ 8 ผูขุดดินตามขอ 6 จะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะขุดดิน และตอง
ติดตั้งปายขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณท่ี
ทําการขุดดินและสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน โดยแสดงขอความดังตอไปนี้

(1) เนื้อท่ีโครงการท่ีจะทําการขุดดิน
(2) ขนาดพ้ืนท่ีปากบอดิน ความลึกของการขุดดิน
(3) วัตถุประสงคของการขุดดิน
(4) เลขท่ีใบรับแจงและวันท่ีสิ้นสุดการขุดดิน
(5) ชื่อผูควบคุมงาน ผูออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ

รวมท้ังเลขทะเบียนการประกอบอาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
(6) ชื่อและท่ีอยูของผูแจงการขุดดิน
(7) ชื่อและท่ีอยูของเจาของท่ีดิน
(8) ชื่อและท่ีอยูของผูดําเนินการขุดดิน
(9) ขอความอ่ืนตามท่ีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด
ขอ 9 การขุดดินจะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก ถาจะ

กระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึนตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ขอ 10 ผูขุดดินตามขอ6 ตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวา

หาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร ทําดวยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไวทุกระยะไมเกินสี่สิบเมตรรอบ
บอดินในตําแหนงท่ีเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน

ขอ 11 ผูขุดดินตามขอ 6 ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามขอ 9 ขอ 10
และขอ 11 โดยเครงครัด และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการท่ีจาง
หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

ขอ 12 การไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ินตามขอ 6 ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน
ท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของท่ีดิน ผู
ครอบครองท่ีดิน ลูกจางหรือตัวแทน ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการนั้น

ขอ 13 การขุดบอน้ําใชท่ีมีพ้ืนท่ีปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูขุดดินไมตองแจงตอเจา
พนักงานทองถ่ิน

การขุดดินและถมดิน



ขอ 14 ในการขุดดิน  ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรท่ีมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาดานธรณีวิทยา ใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจา
พนักงานทองถ่ินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดพบ เพ่ือเจาพนักงานทองถ่ินจะไดรายงานใหกรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณีแลวแตกรณีทราบ และในกรณีเชนนี้ ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น

ขอ 15 ใหนายชางเขตเทศบาลนครระยอง ผูรับผิดชอบตามเขตพ้ืนท่ีหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากเจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีตรวจสอบการขุดดินใหเปนไปตามแบบแปลนและรายการคํานวณ
หากพบวาผูขุดดินมิไดปฏิบัติใหถูกตองใหเตือนผูขุดดินปฏิบัติใหถูกตอง และหากผูขุดดินยังฝาฝนไมปฏิบัติตาม
คําเตือนใหรายงานนายกเทศมนตรีนครระยอง เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน

หมวด 2
การถมดิน

ขอ 16 ผูใดประสงคจะทําการถมดินในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีความสูงของเนินดิน
หรือพ้ืนท่ีของเนินดินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดใหแจงตอ
เจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้

(1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการถมดิน
(2) แบบแปลน
(3) รายการประกอบแบบแปลน
(4) รายการคํานวณ
(5) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เม่ือผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออก

ใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ี
ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันท่ีไดรับใบรับแจง

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง เจาพนักงานทองถ่ินจะแจงใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายใน
เจ็ดวันนับแตวันท่ีมีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินจะออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจง
ไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนด เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแต
วันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง

ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หรือกฎกระทรวง

การขุดดินและถมดิน



ขอ 17 การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามขอ 18 ตองแจงการถมดินนั้นตอเจา
พนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้

(1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการถมดิน
(2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง
(3) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา
(4) ระยะเวลาทําการถมดิน
(5) ชื่อผูควบคุมทํางาน
(6) ชื่อและท่ีอยูของผูแจงการถมดิน
(7) ภาระผูกพันตางๆท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการถมดิน
(8) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เม่ือผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคสองถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับ

แจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับ
แจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันท่ีไดรับใบรับแจง

ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการขุด
ดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง

ขอ 18 ผูถมดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตท่ีดินท่ีจะถมดิน และตองติดตั้งปาย
ขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมนอยกวาสองรอยยี่สิบเซนติเมตรในบริเวณท่ีทําการ
ถมดิน และสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน

ขอ 19 ใหนายชางเขตเทศบาลนครระยอง ผูรับผิดชอบตามเขตพ้ืนท่ี หรือผู ท่ีไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน มีหนาท่ีตรวจสอบการถมดินใหเปนไปตามแบบแปลนและรายการคํานวณ
หากพบวาผูถมดินมิไดปฏิบัติใหถูกตองใหเตือนผูถมดินปฏิบัติใหถูกตอง และหากผูถมดินยังฝาฝนไมปฏิบัติตาม
คําเตือนใหรายงานนายกเทศมนตรีนครระยอง เพ่ือดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน

ขอ 20 ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ ผูถมดิน เจาของท่ีดิน
หรือผูครอบครองท่ีดิน แลวแตกรณี ตองตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหมีความม่ันคงปลอดภัยอยูเสมอ
และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการท่ีจางหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย

หมวด 3
พนักงานเจาหนาท่ี

ขอ 21 ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุด
ดินหรือถมดินอันไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถ่ินสั่งใหหยุดการขุดดินหรือถม
ดินนั้นได

ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาความเสียหายไดเกิดข้ึนจากการขุดดินหรือถมดินนั้น จะออก
คําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามท่ีเห็นสมควร

การขุดดินและถมดิน



ขอ 22 พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดินหรือการถมดินวา
ไดปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้หรือไมท้ังในระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทํา
การ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือตัวแทน หรือเจาของท่ีดินอํานวยความสะดวกตามสมควร

ขอ 23 ในกรณีท่ีพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ใหรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ินเพ่ือออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน
หรือถมดิน หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดินใหจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน หรือ
จัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น

ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดินหรือผูถมดินหรือ
เจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไขการ
ขุดดินหรือถมดินนั้นตามท่ีเห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบทันที ถาเจาพนักงาน
ทองถ่ินเห็นชอบดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งเปนหนังสือภายในเจ็ด
วันนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ี และใหถือ
วาคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีเปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินมาตั้งแตตน ถาเจาพนักงานทองถ่ินไมมี
หนังสือคําสั่งภายในเวลาเจ็ดวันใหคําสั่งของพนักงานเจาหนาท่ีเปนอันสิ้นผล

ในการปฏิบัติหนาท่ีตามเทศบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาท่ีตอบุคคลท่ีเก่ียวของ

หมวด 4
การอุทธรณ

ขอ 24 ผูขุดดิน หรือผูถมดิน หรือเจาของท่ีดินผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน
ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดระยอง ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบคําสั่ง

การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน
ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินใหยืน่คําขอทุเลาพรอมอุทธรณ

หมวด 5
บทกําหนดโทษ

ขอ 25 ผู ใดทําการขุดดินหรือทําการถมดินฝาฝนเทศบัญญัตินี้  จะตองระวางโทษ
ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

ขอ 26 ใหนายกเทศมนตรีนครระยองรักษาการใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้ ใหมีอํานาจ
ตีความการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้กําหนด กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และวินิจฉัยปญหา เพ่ือดําเนินการ
ใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันท่ี        เดือน พ.ศ. ...

(ลงชื่อ)
(นายวรวิทย  ศุภโชคชัย)

นายกเทศมนตรีนครระยอง
เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
( )

ผูวาราชการจังหวัดระยอง

การขุดดินและถมดิน



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมและคาใชจายทายเทศบัญญัตินี้ เทศบาลนครระยอง
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