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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัติน้ีมีกฎบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา  29

ประกอบกับมาตรา 35  มาตรา  48  และมาตรา  50  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทํ าได
โดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยค ําแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภาดัง
ตอไปน้ี

มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543”
มาตรา 2  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเม่ือพนกํ าหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับในทองท่ีดังตอไปน้ี
(1)! เทศบาล
(2)!กรุงเทพมหานคร
(3)! เมืองพัทยา
(4)!องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึง่รัฐมนตรีประกาศ

กํ าหนดในราชกิจจานุเบกษา
(5)!บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(6)! เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
เพื่อประโยชนในการปองกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถาการขุดดินหรือถมดิน

อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน รัฐมนตรี
จะประกาศกํ าหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีในทองท่ีอ่ืนนอกจากทองท่ีตามวรรคหน่ึงตามท่ีเห็นวา
จํ าเปนก็ได

ประกาศตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศไวโดยเปดเผยกอนวันใชบังคับไมนอยกวา



เจ็ดวัน  ประกาศดังกลาวใหปด ไว   ณ   ศาลากลางจังหวัด   ท่ีวาการอํ าเภอหรือก่ิงอํ าเภอ  ที่ท ําการองคการ
บริหารสวนตํ าบล ที่ท ําการก ํานัน และที่ท ําการผูใหญบาน แหงทองที่ที่ก ําหนดไวในประกาศ

มาตรา  4  ในพระราชบัญญัติน้ี
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุตาง ๆ ท่ีเจือปนกับดิน
“พ้ืนดิน” หมายความวา พ้ืนผิวของท่ีดินท่ีเปนอยูตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความวา กระท ําแกพ้ืนดินเพ่ือนํ าดินข้ึนจากพ้ืนดิน หรือทํ าใหพ้ืนดินเปนบอดิน
“บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพ้ืนดิน ที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความวา การกระทํ าใด ๆ ตอดินหรือพ้ืนดินเพ่ือใหระดับดินสูงข้ึนกวาเดิม
“เนินดิน” หมายความวา ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ท่ีต้ัง และขอบเขตของท่ีดินท่ีจะขุดดิน

หรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่อยูขางเคียง
“รายการ” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบอดินที่จะขุดดิน

หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดิน
ถึงที่ดินหรือสิ่งที่ปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และวิธีการใน
การขุดดินหรือถมดิน

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1)!นายกเทศมนตรี  ส ําหรับในเขตเทศบาล
(2)! ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ส ําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(3)!นายกเมืองพัทยา  ส ําหรับในเขตเมืองพัทยา
(4)!ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตํ าบล  ส ําหรับในเขตองคการบริหารสวนตํ าบล
(5)!หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นก ําหนด

ใหเปนราชการสวนทองถิ่น ส ําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ัน
(6)!นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ส ําหรับในเขตทองท่ีอ่ืน นอกจาก (1) ถึง (5)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
“พนักงานเจาหนาท่ี” หมายความวา ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ังใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา 5  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระท ําไดโดยอาศัยอํ านาจตาม

กฎหมายอื่นที่ไดก ําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายน้ันแลว

มาตรา 6 เพื่อประโยชนในการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง ตลอดจนการอ่ืน



ที่จํ าเปนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหรัฐมนตรีโดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการมีอํ านาจออกกฎ
กระทรวงก ําหนด

(1)!บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน
(2)!ความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของ

บอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตท่ี
ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น

(3)!วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
(4)!วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก
(5)!หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนในการขุดดินหรือถมดิน
มาตรา 7 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงก ําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 6 แลว ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 8
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงก ําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 6 ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มีอํ านาจออกขอบัญญัติทองถิน่กํ าหนดเร่ืองน้ันได
ในกรณีท่ีไดมีการออกขอบัญญัติทองถิน่กํ าหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแลว  ถาตอมามีการออกกฎ

กระทรวงกํ าหนดเร่ืองน้ัน ใหขอก ําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนท่ีขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอัน
ยกเลิก   และใหขอก ําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับ
ตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิน่ใหมตามมาตรา   8    แตตองไมเกินหน่ึงป   นับแตวันท่ี
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ

การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสาม   ยอมไมกระทบกระเทือนตอการดํ าเนินการท่ีได
กระทํ าไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน

มาตรา 8  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงก ําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 6 แลว ใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นมีอํ านาจออกขอบัญญัติทองถ่ินในเร่ืองน้ันได ในกรณีดังตอไปน้ี

(1)! เปนการออกขอบัญญัติทองถิน่ก ําหนดรายละเอียดในเร่ืองน้ันเพ่ิมเติมจากท่ีกํ าหนดไวในกฎ
กระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว

(2)! เปนการออกขอบัญญัติทองถิน่ก ําหนดเร่ืองน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว เน่ืองจาก
มีความจํ าเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น

การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี



คณะกรรมการจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ินตาม (2)
ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน ถาไมใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินน้ันทราบดวย

ถาคณะกรรมการพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายในก ําหนดเวลาตามวรรคสาม  ใหถือวา
คณะกรรมการไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และใหองคกรสวนทองถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพ่ือ
สั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมส่ังการภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับขอบัญญัติทองถ่ินน้ันใหถือวารัฐมนตรี
ไดอนุมัติตามวรรคสอง

มาตรา 9  การแจงหรือการสงคํ าส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี   ใหท ําเปนหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูแจง ผูขุดดิน  ผูถมดิน  เจาของท่ีดิน  หรือตัวแทน  แลวแตกรณี  ณ  ภูมิ
ลํ าเนาของผูน้ัน หรือจัดทํ าเปนหนังสือและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับแทนการสงทางไปรษณียก็ได

ในกรณีที่ไมอาจดํ าเนินการตามวรรคหน่ึงได ใหปดประกาศส ําเนาหนังสือแจงหรือคํ าสั่ง แลวแตกรณี
ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ บริเวณท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน  และใหถือวาผูแจง   ผูขุดดินผูถมดิน  เจาของ
ที่ดิน  หรือตัวแทน  ไมทราบค ําสั่งนั้น  เม่ือพนกํ าหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว

มาตรา 10  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  และมีอ ํานาจออกกฎ
กระทรวงกํ าหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติน้ี และก ําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือ
ปฏิบติัการตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงน้ัน  เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

                                                                                  หมวด 1
                                                               คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
                                                                               -----------------

มาตรา  11  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน”  ประกอบดวย
อธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ    ผูแทนกรมทรัพยากรธรณี    ผูแทนกรมท่ีดิน    ผูแทนกรมพัฒนา
ที่ดิน   ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ผูแทนกรมศิลปากร   ผูแทนส ํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
ผูแทนกรมการผังเมือง  ผูแทนสภาวิศวกร  และผูแทนสภาสถาปนิกแหงละหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน
ส่ีคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนกรรมการ  และใหหัวหนาส ํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  กรมโยธาธิการ
เปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา  12  ใหคณะกรรมการมีอํ านาจหนาท่ีดังตอไปน้ี
(1)!ใหคํ าแนะนํ าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 6
(2)!ใหคํ าแนะนํ าแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้



(3)!พิจารณาอุทธรณค ําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น  ตามมาตรา 34 วรรคสอง
(4)!ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา  13  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละสามป
ในกรณีการแตงต้ังกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตํ าแหนงไมวาจะ

เปนการแตงต้ังเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนต ําแหนงที่วาง  ใหผูไดรับการแตงต้ังน้ันอยูในตํ าแหนงเทากับวาระที่
เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น

กรรมการซึ่งพนจากตํ าแหนงอาจไดรับการแตงต้ังได  แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน
มาตรา  14    นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา  13    กรรมการซึง่รัฐมนตรีแตงต้ังพน

จากตํ าแหนง  เม่ือ
(1)!ตาย
(2)!ลาออก
(3)! เปนบุคคลลมละลาย
(4)! เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(5)!ไดรับโทษจํ าคุกโดยค ําพิพากษาถึงที่สุดใหจ ําคุก  เวนแตเปนโทษไดรับความผิดท่ีกระทํ าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา  15  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึง่หน่ึงของจํ านวน

กรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  ให
กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

    มาตรา    16      คณะกรรมการมีอํ านาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพือ่พิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริง คํ าอธิบาย คํ าแนะนํ าหรือความเห็นได

ใหนํ ามาตรา  15  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

หมวด  2
การขุดดิน

---------------------
มาตรา  17  ผูใดประสงคจะท ําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปาก

บอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร  หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศก ําหนด  ใหแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นก ําหนดโดยย่ืนเอกสารแจงขอมูลดังตอไปน้ี



(1)!แผนผังบริเวณที่ประสงคจะท ําการขุดดิน
(2)!แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
(3)!รายการที่ก ําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  6
(4)!วิธีการขุดดินและถมดิน
(5)!ระยะเวลาทํ าการขุดดิน
(6)!ชื่อผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง
(7)!ที่ต้ังส ํานักงานของผูแจง
(8)!ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท ําการขุดดิน
(9)! เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถาผูแจงไดดํ าเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหน่ึงโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง

ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกํ าหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง  
และใหผูแจงเร่ิมตนทํ าการขุดดินตามท่ีไดแจงไวไดต้ังแตวันท่ีไดรับใบรับแจง

ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวัน
ที่มีการแจงตามวรรคหน่ึง    ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจาก
เจาพนักงานทองถิ่น  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํ านาจออกคํ าส่ังใหการแจงตามวรรคหน่ึงเปนอันส้ินผล

ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่ก ําหนดตามวรรคสาม  ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง
ใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง

ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่ก ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา  18  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดตามมาตรา  17  วรรคหา  ใหเปนรายไดขององคกรปก

ครองสวนทองถิ่นแหงทองที่ที่มีการขุดดินนั้น
มาตรา  19  ในระหวางการขุดดิน  ผูขุดดินตามมาตรา  17  ตองเก็บใบรับแจง  แผนผัง  บริเวณ  และราย

การไวที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด  และพรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจดูได
ถาใบรับแจงช ํารุด  สูญหาย  หรือถูกทํ าลายในสาระส ําคัญ  ใหผูขุดดินตามมาตรา  17  ขอรับใบแทนใบ

รับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการช ํารุดเสียหายหรือถูกท ําลายดังกลาว
มาตรา  20  ผูขุดดินตามมาตรา  17  ตองทํ าการขุดดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  6
มาตรา  21  ผูขุดดินตามมาตรา 17  ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามมาตรา  20  และตอง

รับผิดในการกระทํ าของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระท ําในทางการท่ีจางหรือไดรับมอบหมาย
มาตรา  22  การไดรับใบแจงการเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา  17  ไมเปนเหตุคุมครองการขุดดินท่ี

ไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม     ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของท่ีดิน
ผูครอบครองที่ดิน  ลูกจางหรือตัวแทน  ตองรับผิดชดใชคาสินไหมทดแทนเพ่ือการน้ัน  เวนแตจะมีเหตุท่ีไม
ตองรับผิดตามกฎหมาย



มาตรา  23  การขุดบอน้ํ าใชที่มีพื้นที่ปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร  ผูขุดดินไมตองแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น

มาตรา  24  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร  เม่ือจะขุดดินใกลแนวเขตท่ีดิน
ของผูอ่ืนในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดดิน  ตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน
ตามวิสัยที่ควรกระท ํา

มาตรา  25  ในการขุดดิน  ถาพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกดํ าบรรพ  หรือแรท่ีมีคุณคาทาง
เศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา  ใหผูขุดดินตามมาตรา  17  มาตรา  23  หรือมาตรา  24  หยุด
การขุดดินในบริเวณน้ันไวกอนแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพบและใหเจา
พนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณ ี แลวแตกรณี  ทราบโดยดวนในกรณีเชนน้ี  ใหผู
ขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน

หมวด  3
การถมดิน

-----------------
มาตรา  26  ผูใดประสงคจะท ําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยู

ขางเคียง  และมีพ้ืนท่ีของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
กํ าหนด  ตองจัดใหมีการระบายน้ํ าเพียงพอท่ีจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของท่ีดินท่ีอยูขางเคียงหรือ
บุคคลอื่น

พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นก ําหนดตามวรรคหน่ึง  ตองไมเกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร  หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศก ําหนด

ตามวรรคหนึ่ง  นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนํ ้าตามวรรคหน่ึง  ตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทอง
ถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นก ําหนด

ถาผูแจงไดดํ าเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลว  ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นก ําหนด  เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง
และใหผูแจงเร่ิมตนทํ าการถมดินตามท่ีไดแจงไวไดต้ังแตวันท่ีไดรับการรับแจง  ใหน ําบทบัญญัติมาตรา  17
วรรคสาม  วรรคสีแ่ละวรรคหา  มาตรา  18  มาตรา  19  และมาตรา  22  มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา  27  ผูถมดินตามมาตรา  26  ตองทํ าการถมดินใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  6
มาตรา  28  ผูถมดินตามมาตรา  26  ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติตามมาตรา  27  และตอง

รับผิดในการกระทํ าของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระท ําในทางการท่ีจางหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย



หมวด  4
พนักงานเจาหนาท่ี

------------------------
มาตรา  29  ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเช่ือไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการขุดดิน

หรือถมดินอันไมปฏิบัติตามมาตรา  20  มาตรา  24  หรือมาตรา  27  มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งให
หยุดการขุดดินหรือถมดินน้ันได

เมื่อไดรับคํ ารองขอตามวรรคหน่ึง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบ
สถานท่ีขุดดินหรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหายไดเกิด
ขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น  ใหมีอํ านาจออกคํ าสั่งเปนหนังสือสั่งใหผูขุดดินผูถมดิน  หรือ
เจาของที่ดินหยุดท ําการขุดดินหรือถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไขการ
ขุดดินหรือถมดินน้ันไดตามท่ีเห็นสมควร

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรานี ้ ใหหมายความรวมถึงผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายดวย
มาตรา  30  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํ านาจเขาไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดินตามมาตรา  17  หรือการ

ถมดินตามมาตรา  26  วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินหรือประกาศท่ี
ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม  ทั้งนี ้  ในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลา
ทํ าการ  และใหผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือตัวแทน  หรือเจาของท่ีดินอํ านวยความสะดวกตามสมควร

มาตรา  31  ในกรณีท่ีเจาพนักงานเจาหนาท่ีเห็นวาการขุดดินหรือการถมดินไดกอหรืออาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอทรัพยสินของผูอื่น  ใหเจาพนักงานเจาหนาที่รายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นใหมีค ําสั่งใหผูขุด
ดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน
หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินน้ัน  แลวแตกรณี  และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํ านาจออกคํ าสั่งเปน
หนังสือตามที่เห็นวาจ ําเปนเพ่ือปองกันหรือระงับความเสียหายน้ันได

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  ใหเจาพนักงานเจาหนาที่มีค ําสั่งเปนหนังสือใหผูขุดดิน  ผูถมดินหรือเจาของท่ีดิน
หยุดการขุดดินหรือการถมดิน  หรือจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือ
ถมดินน้ันตามท่ีเห็นวาจํ าเปนได  แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบทันที  ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็น
ชอบดวยกับค ําสั่งของพนักงานเจาหนาที่      ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดมีค ําสั่งสั่งใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติตามค ําสั่งของพนักงานเจาหนาที่  และใหถือวาค ําส่ังของเจา
พนักงานเจาหนาที่เปนคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือสั่งภาย
ในกํ าหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหค ําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เปนอันสิ้นผล

มาตรา  32  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัติน้ีพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงบัตรประจํ าตัวเจา
หนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ



บัตรประจํ าตัวพนักงานเจาหนาท่ี  ใหเปนไปตามแบบที่ก ําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา  33  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้  ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่เปน

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวด  5
การอุทธรณ

----------------
มาตรา  34  ผูขุดดิน  ผูถมดิน  หรือเจาของท่ีดินผูใดไมพอใจคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา

29  วรรคสอง  หรือมาตรา  31  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ใหมีสิทธิอุทธรณค ําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบค ําสั่ง

ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกคํ าสั่งตามวรรคหน่ึงในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นให
อุทธรณคํ าสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ

การอุทธรณตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  ไมเปนการทุเลาการบังคับตามค ําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามค ําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น  ใหยื่นคํ าขอทุเลาพรอมอุทธรณ
ในกรณีเชนน้ี  ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตใหทุเลาโดยมีเง่ือนไขหรือไมก็ได  หรือจะส่ัง
ใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได

ใหผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ  แลวแตกรณี  พิจารณาคํ าวินิจฉัยอุทธรณใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ

คํ าวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการใหเปนท่ีสุด

หมวด 6
บทก ําหนดโทษ

-----------------------
มาตรา  35  ผูใดท ําการขุดดินตามมาตรา  17  หรือทํ าการถมดินตามมาตรา  26  วรรคสามโดยไมไดรับ

ใบแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา  17  วรรคสอง  หรือมาตรา  26  วรรคสี่  แลวแตกรณี  ตองระวาง
โทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหม่ืนบาทหรือท้ังจํ าทั้งปรับ

หากการกระทํ าตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา  6 (1) ผูน้ัน ตองระวาง
โทษจํ าคุกไมเกินสองป  หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาทหรือท้ังจํ าทั้งปรับ

มาตรา  36  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 20  หรือมาตรา  27  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและ
ปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฎิบัติตาม

มาตรา  37  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  24  และมาตรา  26  วรรคหน่ึง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึง
หมื่นบาท



มาตรา  38  ผูใดขัดขวางหรือไมอํ านวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ในการปฏิบัติการ
ตามมาตรา  30  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท

มาตรา  39  ผูขุดดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  25  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหน่ึงเดือนหรือปรับไม
เกินหนึ่งพันบาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

มาตรา  40  ผูใดไดรับคํ าส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินใหหยุดการขุดดินหรือการถมดินตามมาตรา  29
วรรคสอง  หรือมาตรา  31 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ไมปฏิบัติตามค ําสั่งนั้น  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท  หรือท้ังจํ าทั้งปรับ

มาตรา  41  ผูใดไดรับคํ าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัด
การแกไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา  29  วรรคสอง  หรือมาตรา  31  วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ไมปฏิบัติ
ตามคํ าสั่งน้ัน  ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาทและปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาท  ตลอด
เวลาที่ไมปฏิบัติตาม

มาตรา  42  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีนอกจากมาตรา  35  วรรคสอง  ใหเจาพนักงานทอง
ถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํ านาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาไดเมื่อผูตองหาไดชํ าระคาปรับ
ตามจํ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันและใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

มาตรา  43  ในกรณีที่หางหุนสวน  บริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืนกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี
กรรมการ  ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท ําอันเปนความผิดน้ันตองระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว
สํ าหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระท ํานั้นไดกระท ําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย

มาตรา  44  ในกรณีที่มีการกระท ําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหถือวาเจาของอสังหาริม ทรัพยที่อยู
ใกลชิดหรือติดตอกับท่ีดินท่ีมีการกระทํ าความผิดเกิดขึ้นและไดรับความเสียหาย  เน่ืองจากการกระทํ าความผิด
น้ัน  เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา

บทเฉพาะกาล
-------------------------

มาตรา  45  ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี
อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับในทองที่ใด  ใหปฏิบัติตามมาตรา  17  หรือมาตรา  26  แลวแตกรณี
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีมีผลใชบังคับในทองท่ีน้ัน  และเมื่อไดด ําเนินการแลวใหถือวาผู
น้ันไดรับใบรับแจงตามพระราชบัญญัติน้ี

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน  หลีกภัย

             นายกรัฐมนตรี



หมายเหตุ   : -  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยท่ีปจจุบันมีการขุดดินเพ่ือนํ าดินไปท ํา
การถมพื้นที่ที่ท ําการกอสรางท่ีอยูอาศัยหรือเพ่ือกิจการอ่ืนอยางกวางขวาง  แตการขุดดินหรือถมดินดังกลาวยัง
ไมเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการจึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและความปลอดภัยของประชาชน
ได    สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเพื่อใหการขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาล  กรุงเทพ –
มหานคร  เมืองพัทยา  องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  และบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร  เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองและในทองท่ีอ่ืนท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก ําหนด  เปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ  จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี

อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย
-----------------------------

คาธรรมเนียม
(1)  คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน           ฉบับละ              2,000     บาท
(2)  คาคัดส ําเนาหรือเอกสาร    หนาละ                     5      บาท

คาใชจาย
(1)  คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที ่         ใหจายเทาที่จ ําเปนและใชจายไปจริง
       ขุดดินหรือถมดิน
(2)  คาเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปตรวจสอบ      ใชจายเทาที่จ ําเปนตามระเบียบของ
       สถานที่ขุดดินหรือถมดิน                     ทางราชการแกผูไปท ํางานเทาอัตรา

                                                                        ของทางราชการ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เลมที่  117  ตอนท่ี  16 ก  หนา  41  ถึงหนา  52  ลงวันที ่ 7  มีนาคม  2543
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