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หลักการ
เพื่อใหมีเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...
เหตุผล
เนื่องจากปจจุบันมีการขุดดินถมดินในพื้นที่เทศบาลนครระยองเพื่อการคาดินถมดินและเพื่อ
การกอสรางอาคารหรืออื่นๆ อยางกวางขวาง แตการขุดดินและถมดินดังกลาวยังไมถูกตองตามหลักวิชาการ
จึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสิน หรือที่สาธารณะ และความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ดังนั้น
เพื่อควบคุมการขุดดินหรือถมดินที่เกี่ยวกับการกอสราง หรือกิจการอื่นใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ
มิใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและกระทบกระเทือนตอความปลอดภัยของประชาชน เทศบาลนครระยองจึงเห็น
เปนการสมควรที่จะตราเทศบัญญัติการขุดดินและถมดิน ซึ่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ใหกระทําไดโดยการตราเปนเทศบัญญัติ จึงจําเปนตองตองตราเทศบัญญัตินี้

การขุดดินและถมดิน

เทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ...
**************
โดยที่เปนการสมควรตราเทศบัญญัติเทศบาลนครระยอง วาดวยการขุดดินและถมดินในเขต
เทศบาลนครระยอง
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ประกอบกับ
มาตรา 7 มาตรา 8 แห งพระราชบั ญญั ติ การขุด และถมดิ น พ.ศ.2543 อัน มีกฎหมายที่ มีบ ทบัญญั ติบ าง
ประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา 28 มาตรา 33 มาตรา
37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบั ญญั ติ แ ห ง กฎหมาย เทศบาลนครระยองโดยได รั บ ความเห็ น ชอบของสภาเทศบาลนครระยอง
และผูวาราชการจังหวัดระยอง จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไวดังตอไปนี้
พ.ศ. ...”

ขอ 1 เทศบั ญญัตินี้เรียกว า “เทศบัญญั ติเทศบาลนครระยอง เรื่อง การขุด ดินและถมดิ น

ขอ 2 เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตเทศบาลนครระยอง ตั้งแตวันที่ไดประกาศโดยเปดเผย
ณ สํานักงานเทศบาลนครระยองแลวเจ็ดวัน
ขอ 3 บรรดาประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งอื่นใดในสวนที่ไดตราไวแลวในเทศบัญญัตินี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับเทศบัญญัตินี้ ใหใชเทศบัญญัตินี้แทน
ขอ 4 ในเทศบัญญัตินี้

บอดิน

“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุตางๆที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พื้นผิวของที่ดินที่เปนอยูตามธรรมชาติ
“ระดับดินเดิม” หมายความวา ระดับพื้นดินที่เปนอยูโดยปกติกอนการขุดดินหรือถมดิน
“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดิน หรือทําใหพื้นดินเปน

“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดินที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใดๆตอดินหรือพื้นดินเพื่อใหระดับสูงขึ้นกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะ
ขุดหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขา งเคียง
“แบบแปลน” หมายความวา แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน

การขุดดินและถมดิน

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของ
ดิน ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของ
บอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการ
ปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดินตลอดจนสภาพพื้นที่และ
บริเวณขางเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พรอมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับขุดดิน
หรือถมดินเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาด
เอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงดิน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา นายกเทศมนตรีนครระยอง
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งให ปฏิบัติการตาม
เทศบัญญัตินี้
ขอ 5 เทศบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายนั้นแลว หรือเปนการขุดดินหรือถมดิน
ของกระทรวง ทบวง กรม และสวนราชการหรือหนวยงานอืน่ ของรัฐหรือเพื่อสาธารณประโยชน
หมวด 1
การขุดดิน
ขอ 6 ผูใดประสงคจะทําการขุดดินในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง หรือเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้
(1) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน
(2) แบบแปลน
(3) รายการประกอบแบบแปลน
(4) รายการคํานวณ
(5) เอกสารอื่นๆที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เมื่อผูแจงไดดําเนินการตามทีร่ ะบุไวในวรรคหนึ่งถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบ
รับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําสั่งใหการแจ งตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจง
ไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแต
วันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หรือกฎกระทรวง

การขุดดินและถมดิน

ขอ 7 การระหวางการขุดดินผูขุดดินตามขอ 6 ตองเก็บใบรับแจง แผนผังบริเวณและรายการ
ไวที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจดูได
ถาใบรับแจงชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูขุดดินตามขอ 6 ขอรับใบแทน
ใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว
ขอ 8 ผูขุดดินตามขอ 6 จะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะขุดดิน และตอง
ติดตั้งปายขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่
ทําการขุดดินและสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน โดยแสดงขอความดังตอไปนี้
(1) เนื้อที่โครงการที่จะทําการขุดดิน
(2) ขนาดพื้นที่ปากบอดิน ความลึกของการขุดดิน
(3) วัตถุประสงคของการขุดดิน
(4) เลขที่ใบรับแจงและวันที่สิ้นสุดการขุดดิน
(5) ชื่อผูควบคุมงาน ผูออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ
รวมทั้งเลขทะเบียนการประกอบอาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
(6) ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดิน
(7) ชื่อและที่อยูของเจาของที่ดิน
(8) ชื่อและที่อยูของผูดําเนินการขุดดิน
(9) ขอความอื่นตามทีก่ รมโยธาธิการและผังเมืองหรือเทศบาลนครระยองประกาศกําหนด
ขอ 9 การขุดดินจะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถาจะ
กระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 10 ผูขุดดินตามขอ6 ตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวา
หาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร ทําดวยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไว ทุกระยะไมเกินสี่สิบเมตรรอบ
บอดินในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน
ข อ 11 ผู ขุ ด ดิ น ตามข อ 6 ต องควบคุ ม ลู ก จ า งหรื อ ตั ว แทนให ป ฏิ บั ติ ต ามข อ 9 ข อ 10
และขอ 11 โดยเครงครัด และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่ จาง
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 12 การไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตามขอ 6 ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดิน
ที่กอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของที่ดิน ผู
ครอบครองที่ดิน ลูกจางหรือตัวแทน ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
พนักงานทองถิ่น

ข อ 13 การขุ ด บ อ น้ํ า ใช ที่ มีพื้ น ที่ ป ากบ อไม เ กิ น สี่ ต ารางเมตร ผู ขุ ด ดิ น ไม ต อ งแจ ง ต อ เจ า
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ขอ 14 ในการขุดดิน ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรที่มีคุณคาทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาดานธรณีวิทยา ใหผูขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจา
พนักงานทองถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดพบ เพื่อเจาพนักงานทองถิ่นจะไดรายงานใหกรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณีแลวแตกรณีทราบ และในกรณีเชนนี้ ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น
ขอ 15 ใหนายชางเขตเทศบาลนครระยอง ผูรับผิดชอบตามเขตพื้นทีห่ รือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น มี ห น า ที่ ต รวจสอบการขุ ด ดิ น ให เ ป น ไปตามแบบแปลนและรายการคํ า นวณ
หากพบวาผูขุดดินมิไดปฏิบัติใหถูกตองใหเตือนผูขุดดินปฏิบัติใหถูกตอง และหากผูขุดดินยังฝาฝนไมปฏิบัติตาม
คําเตือนใหรายงานนายกเทศมนตรีนครระยอง เพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
หมวด 2
การถมดิน
ขอ 16 ผูใดประสงคจะทําการถมดินในเขตเทศบาลนครระยอง โดยมีความสูงของเนินดิน
หรื อ พื้ น ที่ ของเนิ น ดิ น ตามที่ กํา หนดในกฎกระทรวง หรื อเจ า พนั กงานท อ งถิ่ น ประกาศกํ า หนดให แ จ ง ต อ
เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้
(1) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการถมดิน
(2) แบบแปลน
(3) รายการประกอบแบบแปลน
(4) รายการคํานวณ
(5) เอกสารอื่นๆ ที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เมื่อผู แจงไดดําเนินการตามที่ร ะบุไว ในวรรคหนึ่งถูกตองแลว ใหเจ าพนักงานทองถิ่ น ออก
ใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง
ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง เจาพนักงานทองถิ่นจะแจงใหผูแ จงแกไขใหถูกตองภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจง
จากเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่นจะออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล แตถาผูแจง
ไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด เจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแต
วันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการขุด
ดินและถมดิน พ.ศ. 2543 หรือกฎกระทรวง

การขุดดินและถมดิน

ขอ 17 การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามขอ 18 ตองแจงการถมดินนั้นตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้
(1) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการถมดิน
(2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
(3) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา
(4) ระยะเวลาทําการถมดิน
(5) ชื่อผูควบคุมทํางาน
(6) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน
(7) ภาระผูกพันตางๆที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการถมดิน
(8) เอกสารอื่นๆ ที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เมื่อผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสองถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับ
แจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับ
แจง และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจง
ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการขุด
ดินและการถมดิน พ.ศ. 2543 และกฎกระทรวง
ขอ 18 ผูถมดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะถมดิน และตองติดตั้งปาย
ขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมนอยกวาสองรอยยี่สิบเซนติเมตรในบริเวณที่ทําการ
ถมดิน และสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน
ข อ 19 ให น ายช า งเขตเทศบาลนครระยอง ผู รั บ ผิ ด ชอบตามเขตพื้ น ที่ หรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น มีหนาที่ตรวจสอบการถมดินใหเปนไปตามแบบแปลนและรายการคํานวณ
หากพบวาผูถมดินมิไดปฏิบัติใหถูกตองใหเตือนผูถมดินปฏิบัติใหถูกตอง และหากผูถมดินยังฝาฝนไมปฏิบัติตาม
คําเตือนใหรายงานนายกเทศมนตรีนครระยอง เพื่อดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
ข อ 20 ในระหว า งการถมดิ น และภายหลั ง การถมดิ น แล ว เสร็ จ ผู ถ มดิ น เจ า ของที่ ดิ น
หรือผูครอบครองที่ดิน แลวแตกรณี ตองตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ
และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จางหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
หมวด 3
พนักงานเจาหนาที่
ขอ 21 ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุด
ดินหรือถมดินอันไมปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหหยุดการขุดดินหรือถม
ดินนั้นได
ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหายไดเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น จะออก
คําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควร

การขุดดินและถมดิน

ขอ 22 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินหรือการถมดินวา
ไดปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้หรือไมทั้งในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทํา
การ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือตัวแทน หรือเจาของที่ดินอํานวยความสะดวกตามสมควร
ขอ 23 ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น ใหรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน
หรือถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดินใหจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือ
จัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาที่มีคําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดินหรือผูถมดินหรือ
เจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการ
ขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบทันที ถาเจาพนักงาน
ทองถิ่นเห็นชอบดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งเปนหนังสือภายในเจ็ด
วันนับแตวันที่พนักงานเจาหนาที่ไดมีคําสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ และใหถือ
วาคํ าสั่ งของพนักงานเจ าหนาที่ เป นคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่ นมาตั้งแต ตน ถาเจ าพนั กงานทองถิ่น ไม มี
หนังสือคําสั่งภายในเวลาเจ็ดวันใหคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เปนอันสิ้นผล
ในการปฏิบัติหนาที่ตามเทศบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน
เจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ
หมวด 4
การอุทธรณ
ขอ 24 ผูขุดดิน หรือผูถมดิน หรือเจาของที่ดินผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดระยอง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
การอุ ทธรณ ตามวรรคหนึ่ง ไม เ ปน การทุเ ลาการบั งคับ ตามคําสั่ งของเจาพนักงานท องถิ่ น
ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหยนื่ คําขอทุเลาพรอมอุทธรณ
หมวด 5
บทกําหนดโทษ
ข อ 25 ผู ใ ดทํ า การขุ ด ดิ น หรื อ ทํ า การถมดิ น ฝ า ฝ น เทศบั ญ ญั ติ นี้ จะต อ งระวางโทษ
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ขอ 26 ให นายกเทศมนตรี น ครระยองรั กษาการให เ ปน ไปตามเทศบั ญญั ติ นี้ ใหมีอํานาจ
ตีความการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้กําหนด กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ และวินิจฉัยปญหา เพื่อดําเนินการ
ใหเปนไปตามเทศบัญญัตินี้
ประกาศ ณ วันที่
เดือน
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