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เป็นปีท่ี ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  
 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 

 พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ 
มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓” 

 มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้ 
 (๑) เทศบาล 

 (๒) กรุงเทพมหานคร 

 (๓) เมืองพัทยา 

 (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 (๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่
อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
 ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้
ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการก านัน และที่ท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน 

 “พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินท่ีเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
 “ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พ้ืนดินเพื่อน าดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือท าให้พ้ืนดินเป็นบ่อดิน 

 “บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดิน ท่ีเกิดจากการขุดดิน 

 “ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 

 “เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงข้ึนกว่าระดับพ้ืนดินโดยการถมดิน 

 “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินท่ีจะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 

                                                           
๑ ราชกจิจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๔๑/๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 
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 “รายการ” หมายความว่า ข้อความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน หรือความสูงของ
เนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคล
อื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 

 (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

 (๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (๓) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

 (๔) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

 (๕) หัวหน้าผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 (๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตท้องที่อ่ืน นอกจาก (๑) ถึง (๕) 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

 “พนักงานเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นท่ีได้ก าหนด
มาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว 

 มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

 (๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 

 (๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูง
และพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 

 (๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 

 (๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 

 (๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนในการขุดดินหรือถมดิน 

 มาตรา ๗  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ 

 ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นได้ 
 ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องนั้น 
ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นใน
ส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘ แต่ต้องไม่เกิน
หนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 

 การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตาม
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

 มาตรา ๘  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแยง้
กับกฎกระทรวงดังกล่าว 

 (๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตผุล
พิเศษเฉพาะท้องถิ่น 

 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
 คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย 
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 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัตทิ้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความ
เห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสัง่การต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง 

 มาตรา ๙  การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น หรือจะท าเป็นหนังสือ
และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือช่ือรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ 
 ในกรณีที่ไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศส าเนาหนังสือแจ้งหรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบค าสั่งนั้น เมื่อ
พ้นก าหนด ๗ วันนับแต่วันท่ีได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 

 มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

 
 
 มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม* ผู้แทนกรมการผังเมือง ผู้แทน
สภาวิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิกแห่งละหนึ่งคนและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้า
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง* เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
 (๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 

 (๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 

 (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 มาตรา ๑๓  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
 ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้น
หรือแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งน้ันอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน 

 มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะ
เป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่ง
เป็นประธานในท่ีประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน าหรือความเห็นได้ 
 ให้น ามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 



  งานนิติการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

หมวด ๒ 

การขุดดิน 

 
 

 มาตรา ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท าการขุดดิน 

 (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 

 (๓) รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 

 (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 

 (๕) ระยะเวลาท าการขุดดิน 

 (๖) ช่ือผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 (๗) ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 

 (๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินที่จะท าการขุดดิน 

 (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งใหแ้ก่ผู้นั้นภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามที่ได้แจ้ง
ไว้ได้ตั้งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง 

 ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
ออกค าสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 

 ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน ๓ วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง 

 ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๑๘  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ท่ีมีการขุดดินนั้น 

 มาตรา ๑๙  ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผัง บริเวณและรายการไว้ที่สถานท่ีขดุดนิ
หนึ่งชุด และพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ 
 ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีทราบถึงการช ารุดสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 

 มาตรา ๒๐  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องท าการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 

 มาตรา ๒๑  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องรับผิดในการกระท า
ของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 มาตรา ๒๒  การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้อง
รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

 มาตรา ๒๓  การขุดบ่อน้ าใช้ที่มีพ้ืนท่ีปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 มาตรา ๒๔  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๓ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อย
กว่า ๒ เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระท า 

 มาตรา ๒๕  ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษา
ในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีพบและให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบ
โดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 



  งานนิติการ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลสุวรรณคาม 

หมวด ๓ 

การถมดิน 

 
 
 มาตรา ๒๖  ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่
ของเนินดินไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ าเพียง
พอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 

 พื้นที่ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 

 การถมดินที่มีพื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการถมดินตามที่ได้
แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา 
๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๗  ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องท าการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 

 มาตรา ๒๘  ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ และต้องรับผิดในการกระท า
ของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

หมวด ๔ 

พนักงานเจ้าหน้าที ่
 

 
 มาตรา ๒๙  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ 
 เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดิน
และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น 
ให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้ ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย 

 มาตรา ๓๐  พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือการถมดินตามมาตรา 
๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่  
ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของ
ที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา ๓๑  ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีค าสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดิน
หรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้ 
 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน 
หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจ าเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ
ภายใน ๗ วันนับแต่วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีค าสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าค าสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น 

 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล 

 มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๕ 

การอุทธรณ์ 

 
 
 มาตรา ๓๔  ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีทราบค าสั่ง 

 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกค าสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการ 

 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะ
ขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ยื่ นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
คณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเง่ือนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้ 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ 
 ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 
 

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

 
 
 มาตรา ๓๕  ผู้ใดท าการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือท าการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่
เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑) ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๓๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีก
วันละไม่เกินหน่ึงพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

 มาตรา ๓๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบาท 

 มาตรา ๓๘  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 มาตรา ๓๙  ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๔๐  ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

 มาตรา ๔๑  ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขดุดนิ
หรือถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม 

 มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วัน 
แล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 มาตรา ๔๓๒  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการ
กระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีที่บุคคลดังกล่าวมี

                                                           
๒ มาตรา ๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกีย่วกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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หน้าท่ีต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

 มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อ
กับท่ีดินที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระท าความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาความอาญา 
 
 

บทเฉพาะกาล 

 
 
 มาตรา ๔๕  ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้อยู่ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับในท้องที่น้ัน และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั้นได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

 
                   
 
ค่าธรรมเนียม 

 (๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน                          ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 

(๒) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร                                          หน้าละ         ๕ บาท 
 
ค่าใช้จ่าย 
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(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดิน             ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็นและใช้จ่ายไปจริง 

(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดิน            ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็นตามระเบียบของทาง 

 ราชการแก่ผู้ไปท างานเท่าอัตราของทางราชการ 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อน าดินไปถมพื้นที่ท่ีท าการก่อสร้างที่
อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพื่อให้การขุด
ดินหรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่อื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศก าหนด เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 


