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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัตนิ ม้ี กี ฎบัญญัตบิ างประการเกีย่ วกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29
ประกอบกับมาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัตใิ หกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ หงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภาดัง
ตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เ้ี รียกวา “พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ใ้ี หใชบงั คับเมือ่ พนกําหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 พระราชบัญญัตนิ ใ้ี หใชบงั คับในทองทีด่ งั ตอไปนี้
(1)!เทศบาล
(2)!กรุงเทพมหานคร
(3)!เมืองพัทยา
(4)!องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึง่ รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5)!บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(6)!เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
เพื่อประโยชนในการปองกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถาการขุดดินหรือถมดิน
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน รัฐมนตรี
จะประกาศกําหนดใหใชบงั คับพระราชบัญญัตนิ ใ้ี นทองทีอ่ น่ื นอกจากทองทีต่ ามวรรคหนึง่ ตามทีเ่ ห็นวา
จําเปนก็ได

ประกาศตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศไวโดยเปดเผยกอนวันใชบังคับไมนอยกวา

เจ็ดวัน ประกาศดังกลาวใหปด ไว ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่ า การอําเภอหรือกิง่ อําเภอ ที่ทาการองค
ํ
การ
บริหารสวนตําบล ที่ทาการกํ
ํ
านัน และที่ทาการผู
ํ
ใหญบาน แหงทองที่ที่กาหนดไว
ํ
ในประกาศ
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุตาง ๆ ทีเ่ จือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความวา พืน้ ผิวของทีด่ นิ ทีเ่ ปนอยูต ามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพน้ื ดินเพือ่ นําดินขึน้ จากพืน้ ดิน หรือทําใหพน้ื ดินเปนบอดิน
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพน้ื ดิน ที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพืน้ ดินเพือ่ ใหระดับดินสูงขึน้ กวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ทีต่ ง้ั และขอบเขตของทีด่ นิ ทีจ่ ะขุดดิน
หรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขางเคียง
“รายการ” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบอดินที่จะขุดดิน
หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดิน
ถึงที่ดินหรือสิ่งที่ปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และวิธีการใน
การขุดดินหรือถมดิน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1)!นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2)!ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(3)!นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(4)!ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(5)!หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นกําหนด
ใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้
(6)!นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตทองทีอ่ น่ื นอกจาก (1) ถึง (5)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
“พนักงานเจาหนาที”่ หมายความวา ผูซ ง่ึ เจาพนักงานทองถิน่ แตงตัง้ ใหปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผรู กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 5 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
กฎหมายอื่นที่ไดกาหนดมาตรการในการป
ํ
องกันอันตรายไวตามกฎหมายนัน้ แลว

มาตรา 6 เพื่อประโยชนในการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง ตลอดจนการอืน่

ที่จําเปนเพื่อปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎ
กระทรวงกําหนด
(1)!บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน
(2)!ความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของ
บอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่
ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น
(3)!วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
(4)!วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก
(5)!หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขอืน่ ในการขุดดินหรือถมดิน
มาตรา 7 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรือ่ งใดตามมาตรา 6 แลว ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 8
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรือ่ งใดตามมาตรา 6 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอํานาจออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ กําหนดเรือ่ งนัน้ ได
ในกรณีท่ีไดมกี ารออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ กําหนดเรือ่ งใดตามวรรคสองแลว ถาตอมามีการออกกฎ
กระทรวงกําหนดเรือ่ งนัน้ ใหขอกําหนดของขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ในสวนทีข่ ดั หรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอัน
ยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับ
ตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ใหมตามมาตรา 8 แตตอ งไมเกินหนึง่ ป นับแตวนั ที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสาม ยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการทีไ่ ด
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัตทิ อ งถิน่ นัน้
มาตรา 8 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรือ่ งใดตามมาตรา 6 แลว ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ในเรือ่ งนัน้ ได ในกรณีดงั ตอไปนี้
(1)!เปนการออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ กําหนดรายละเอียดในเรือ่ งนัน้ เพิม่ เติมจากทีก่ าหนดไว
ํ
ในกฎ
กระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
(2)!เปนการออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ กําหนดเรือ่ งนัน้ ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว เนือ่ งจาก
มีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และไดรบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรี

คณะกรรมการจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ตาม (2)
ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ขอบัญญัตทิ อ งถิน่ นัน้ ถาไมใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ทราบดวย
ถาคณะกรรมการพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถือวา
คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และใหองคกรสวนทองถิน่ เสนอรัฐมนตรีเพือ่
สั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสง่ั การภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั ขอบัญญัตทิ อ งถิน่ นัน้ ใหถอื วารัฐมนตรี
ไดอนุมตั ติ ามวรรคสอง
มาตรา 9 การแจงหรือการสงคําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ใหทาเป
ํ นหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูแจง ผูข ดุ ดิน ผูถมดิน เจาของทีด่ นิ หรือตัวแทน แลวแตกรณี ณ ภูมิ
ลําเนาของผูน น้ั หรือจัดทําเปนหนังสือและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับแทนการสงทางไปรษณียก็ได
ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึง่ ได ใหปดประกาศสําเนาหนังสือแจงหรือคําสั่ง แลวแตกรณี
ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณทีม่ กี ารขุดดินหรือถมดิน และใหถือวาผูแจง ผูขุดดินผูถมดิน เจาของ
ที่ดิน หรือตัวแทน ไมทราบคําสั่งนั้น เมือ่ พนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว
มาตรา 10 ใหรฐั มนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และมีอานาจออกกฎ
ํ
กระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจา ยไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตนิ ้ี
และกําหนดกิจการอืน่ เพือ่
ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
----------------มาตรา 11 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” ประกอบดวย
อธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ ผูแ ทนกรมทรัพยากรธรณี ผูแ ทนกรมทีด่ นิ ผูแ ทนกรมพัฒนา
ที่ดิน ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมศิลปากร ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนสภาวิศวกร และผูแทนสภาสถาปนิกแหงละหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน
สี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ เปนกรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ
เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 12 ใหคณะกรรมการมีอานาจหน
ํ
าทีด่ งั ตอไปนี้
(1)!ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 6
(2)!ใหคําแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

(3)!พิจารณาอุทธรณคาสั
ํ ่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 34 วรรคสอง
(4)!ปฏิบัติหนาทีอ่ น่ื ตามทีร่ ฐั มนตรีมอบหมาย
มาตรา 13 กรรมการซึง่ รัฐมนตรีแตงตัง้ มีวาระอยูใ นตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนงไมวาจะ
เปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผไู ดรบั การแตงตัง้ นัน้ อยูใ นตําแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรบั การแตงตัง้ ได แตตอ งไมเกินสองคราวติดตอกัน
มาตรา 14 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการซึง่ รัฐมนตรีแตงตัง้ พน
จากตําแหนง เมือ่
(1)!ตาย
(2)!ลาออก
(3)!เปนบุคคลลมละลาย
(4)!เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5)!ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจาคุ
ํ ก เวนแตเปนโทษไดรบั ความผิดทีก่ ระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 15 การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจํานวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูใ นทีป่ ระชุมหรือไมอาจปฏิบตั หิ นาทีไ่ ด ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 16 คณะกรรมการมีอํานาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาใหขอ เท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็นได
ใหนํามาตรา 15 มาใชบงั คับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด 2
การขุดดิน
--------------------มาตรา 17 ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปาก
บอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ใหแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดโดยยืน่ เอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้

(1)!แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน
(2)!แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
(3)!รายการที่กาหนดไว
ํ
ในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 6
(4)!วิธีการขุดดินและถมดิน
(5)!ระยะเวลาทําการขุดดิน
(6)!ชื่อผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
(7)!ที่ตั้งสํานักงานของผูแ จง
(8)!ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน
(9)!เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ทีค่ ณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถาผูแจงไดดําเนินการตามทีร่ ะบุไวในวรรคหนึง่ โดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิน่ ออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง
และใหผูแจงเริม่ ตนทําการขุดดินตามทีไ่ ดแจงไวไดตง้ั แตวนั ทีไ่ ดรบั ใบรับแจง
ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวัน
ที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจาก
เจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอํานาจออกคําสัง่ ใหการแจงตามวรรคหนึง่ เปนอันสิน้ ผล
ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคสาม
ํ
ใหเจาพนักงานทองถิน่ ออกใบรับแจง
ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
มาตรา 18 คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดตามมาตรา 17 วรรคหา ใหเปนรายไดขององคกรปก
ครองสวนทองถิ่นแหงทองที่ที่มีการขุดดินนั้น
มาตรา 19 ในระหวางการขุดดิน ผูข ดุ ดินตามมาตรา 17 ตองเก็บใบรับแจง แผนผัง บริเวณ และราย
การไวที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพรอมทีจ่ ะใหพนักงานเจาหนาทีต่ รวจดูได
ถาใบรับแจงชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผขู ดุ ดินตามมาตรา 17 ขอรับใบแทนใบ
รับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุดเสียหายหรือถูกทําลายดังกลาว
มาตรา 20 ผูข ดุ ดินตามมาตรา 17 ตองทําการขุดดินใหถกู ตองตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 6
มาตรา 21 ผูข ดุ ดินตามมาตรา 17 ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบตั ติ ามมาตรา 20 และตอง
รับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการทีจ่ า งหรือไดรบั มอบหมาย
มาตรา 22 การไดรบั ใบแจงการเจาพนักงานทองถิน่ ตามมาตรา 17 ไมเปนเหตุคมุ ครองการขุดดินที่
ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม ผูข ดุ ดินไมวา จะเปนเจาของทีด่ นิ
ผูครอบครองที่ดิน ลูกจางหรือตัวแทน ตองรับผิดชดใชคา สินไหมทดแทนเพือ่ การนัน้ เวนแตจะมีเหตุทไ่ี ม
ตองรับผิดตามกฎหมาย

มาตรา 23 การขุดบอนําใช
้ ที่มีพื้นที่ปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูข ดุ ดินไมตอ งแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น
มาตรา 24 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมือ่ จะขุดดินใกลแนวเขตทีด่ นิ
ของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดดิน ตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน
ตามวิสัยที่ควรกระทํา
มาตรา 25 ในการขุดดิน ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรทม่ี คี ณ
ุ คาทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ใหผขู ดุ ดินตามมาตรา 17 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 หยุด
การขุดดินในบริเวณนัน้ ไวกอ นแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิน่ ทราบภายในเจ็ดวันนับแตวนั ทีพ่ บและใหเจา
พนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แลวแตกรณี ทราบโดยดวนในกรณีเชนนี้ ใหผู
ขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนัน้
หมวด 3
การถมดิน
----------------มาตรา 26 ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับทีด่ นิ ตางเจาของทีอ่ ยู
ขางเคียง และมีพน้ื ทีข่ องเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กําหนด ตองจัดใหมกี ารระบายนํ้าเพียงพอทีจ่ ะไมกอ ใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของทีด่ นิ ทีอ่ ยูข า งเคียงหรือ
บุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดตามวรรคหนึง่ ตองไมเกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด
ตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนําตามวรรคหนึ
้
ง่ ตองแจงการถมดินนัน้ ตอเจาพนักงานทอง
ถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิน่ ออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพือ่ เปนหลักฐานการแจงใหแกผนู น้ั ภายในเจ็ดวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง
และใหผูแจงเริม่ ตนทําการถมดินตามทีไ่ ดแจงไวไดตง้ั แตวนั ทีไ่ ดรบั การรับแจง ใหนาบทบั
ํ
ญญัตมิ าตรา 17
วรรคสาม วรรคสีแ่ ละวรรคหา มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 22 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 27 ผูถ มดินตามมาตรา 26 ตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6
มาตรา 28 ผูถ มดินตามมาตรา 26 ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบตั ติ ามมาตรา 27 และตอง
รับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการทีจ่ า งหรือตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย

หมวด 4
พนักงานเจาหนาที่
-----------------------มาตรา 29 ผูใ ดไดรบั ความเสียหายหรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ ไดวา อาจไดรบั ความเสียหายจากการขุดดิน
หรือถมดินอันไมปฏิบตั ติ ามมาตรา 20 มาตรา 24 หรือมาตรา 27 มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งให
หยุดการขุดดินหรือถมดินนัน้ ได
เมื่อไดรับคํารองขอตามวรรคหนึง่
ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถิน่ ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหายไดเกิด
ขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ใหมอี ํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูขุดดินผูถมดิน หรือ
เจาของที่ดินหยุดทําการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือจัดการแกไขการ
ขุดดินหรือถมดินนัน้ ไดตามทีเ่ ห็นสมควร
เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรานี้ ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย
มาตรา 30 พนักงานเจาหนาทีม่ อี านาจเข
ํ
าไปตรวจสอบสถานทีท่ ม่ี กี ารขุดดินตามมาตรา 17 หรือการ
ถมดินตามมาตรา 26 วาไดปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ห้ี รือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัตทิ อ งถิน่ หรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม ทั้งนี้ ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลา
ทําการ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือตัวแทน หรือเจาของทีด่ นิ อํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 31 ในกรณีทเ่ี จาพนักงานเจาหนาทีเ่ ห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอ หรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของผูอื่น ใหเจาพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีคาสั
ํ ่งใหผูขุด
ดิน ผูถมดิน หรือเจาของทีด่ นิ หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้
หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนัน้ แลวแตกรณี และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปน
หนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพือ่ ปองกันหรือระงับความเสียหายนัน้ ได
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ใหเจาพนักงานเจาหนาที่มีคาสั
ํ ่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถ มดินหรือเจาของทีด่ นิ
หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือ
ถมดินนั้นตามทีเ่ ห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบทันที ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็น
ชอบดวยกับคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดมีคาสั
ํ ่งสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่
และใหถือวาคําสัง่ ของเจา
พนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือสั่งภาย
ในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหคาสั
ํ ่งของพนักงานเจาหนาที่เปนอันสิ้นผล
มาตรา 32 ในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ พ้ี นักงานเจาหนาทีต่ อ งแสดงบัตรประจําตัวเจา
หนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ ใหเปนไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
ํ
มาตรา 33 ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่เปน
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 5
การอุทธรณ
---------------มาตรา 34 ผูข ดุ ดิน ผูถมดิน หรือเจาของทีด่ นิ ผูใ ดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ใหมีสิทธิอุทธรณคาสั
ํ ่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกคําสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นให
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
การอุทธรณตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ใหยื่นคําขอทุเลาพรอมอุทธรณ
ในกรณีเชนนี้ ผูว า ราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตใหทเุ ลาโดยมีเงือ่ นไขหรือไมก็ได หรือจะสัง่
ใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได
ใหผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี พิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั อุทธรณ
คําวินิจฉัยของผูว า ราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการใหเปนทีส่ ดุ
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
----------------------มาตรา 35 ผูใดทําการขุดดินตามมาตรา 17 หรือทําการถมดินตามมาตรา 26 วรรคสามโดยไมไดรบั
ใบแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 26 วรรคสี่ แลวแตกรณี ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมืน่ บาทหรือทัง้ จําทั้งปรับ
หากการกระทําตามวรรคหนึง่ เกิดขึน้ ในบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา 6 (1) ผูน น้ั ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึง่ แสนบาทหรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 36 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 20 หรือมาตรา 27 ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและ
ปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฎิบัติตาม
มาตรา 37 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 24 และมาตรา 26 วรรคหนึง่ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึง่
หมื่นบาท

มาตรา 38 ผูใ ดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ
ตามมาตรา 30 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
มาตรา 39 ผูขุดดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 25 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ เดือนหรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 40 ผูใ ดไดรบั คําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิน่ ใหหยุดการขุดดินหรือการถมดินตามมาตรา 29
วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา 41 ผูใ ดไดรบั คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัด
การแกไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งนั้น ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาท ตลอด
เวลาที่ไมปฏิบัติตาม
มาตรา 42 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ น้ี อกจากมาตรา 35 วรรคสอง ใหเจาพนักงานทอง
ถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาไดเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับ
ตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันและใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา 43 ในกรณีที่หางหุนสวน บริษทั หรือนิตบิ คุ คลอืน่ กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปนความผิดนัน้ ตองระวางโทษตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว
สําหรับความผิดนัน้ ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรเู ห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา 44 ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ใหถอื วาเจาของอสังหาริม ทรัพยที่อยู
ใกลชิดหรือติดตอกับทีด่ นิ ทีม่ กี ารกระทําความผิดเกิดขึ้นและไดรับความเสียหาย เนือ่ งจากการกระทําความผิด
นั้น เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
------------------------มาตรา 45 ผูใ ดขุดดินหรือถมดินอันมีลกั ษณะทีต่ อ งแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับในทองที่ใด ใหปฏิบตั ติ ามมาตรา 17 หรือมาตรา 26 แลวแตกรณี
ภายในสิบหาวันนับแตวนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ม้ี ผี ลใชบงั คับในทองทีน่ น้ั และเมื่อไดดาเนิ
ํ นการแลวใหถือวาผู
นั้นไดรบั ใบรับแจงตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีป่ จ จุบนั มีการขุดดินเพือ่ นําดินไปทํา
การถมพื้นที่ที่ทาการก
ํ
อสรางทีอ่ ยูอ าศัยหรือเพือ่ กิจการอืน่ อยางกวางขวาง แตการขุดดินหรือถมดินดังกลาวยัง
ไมเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการจึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและความปลอดภัยของประชาชน
ได สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเพื่อใหการขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพ –
มหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิน่ อืน่ ตามทีก่ ฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ซึง่ รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงมหาดไทย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองและในทองทีอ่ น่ื ทีร่ ฐั มนตรีวา การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด เปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
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