
มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำได้โดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนด
มาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตาม
กฎหมายนั้นแล้ว
 

โครงการโคก หนอง นา
ผู้รับจ้าง ต้องใช้วิศวกร 
ควบคุมงานหรือไม่ ต้อง
คุมงานตามกฎหมาย 
ระเบียบใด และได้รับการ
ยกเว้นหรือไม่ ตาม ม.5

กฎหมาย ป้าดับ
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มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
การขุดดินและถมดินซึ่งกระทำได้โดยอาศัย
อำนาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กำหนด
มาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตาม
กฎหมายนั้นแล้ว
 

ไม่ได้ยกเว้นว่าผู้ควบคุมงาน
ไม่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย
แต่เป็นเงื่อนไขสําคัญใน
การพิจารณา
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เงื่อนไข ในการ
พิจารณา ว่าโคก
หนองนา เข้า ม.5 
โคกหนองนา คือ 
ต้องคุมงานโดย
วิศวกร กรณีที่กฎ
กระทรวงกําหนดให้
วิศวกรคุมงาน

การควบคุมงาน ไม่ได้รับการยกเว้น แต่เป็นเวื่อนไขสําคัญในการพิจารณา ม.5
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มาตรา ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดิน
เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
(๓) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(๕) ระยะเวลาทำการขุดดิน
(๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(๗) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ

แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๖  ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง 
และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องจัด
ให้มีการระบายน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ
แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๗ 
วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

การสมาน ไก • หนอวะ นา

1. ออกแบบ → ผู้วาง ( ราชการ)
ttnny 2. แจ้ง อปท. nt เอาเองที่ดัน
hp 3. ควบคุมงาน -> ผู้ใช้ท④อหมา)

มาตรา 17 บ้าดับ เรื่อง การขูดดิน

www.yotathai.com

มาตรา 26 บ้างบาง กนกทัน
www.yofathai.com

www.yotathai.com



การออกแบบ ตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน กรณี ที่ต้องเป็นวิศวกร

การขุดดิน ที่ต้อง ออก แบบโย วิศวกร
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การแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน
การแจก กรณ์ขุดดิน

www.yotathai.com

การแก ซณั๗๗

www.yotathai.com



การควบคุมงาน ตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน กรณี ที่ต้องเป็นวิศวกร

กฎกระทรวง ไม่ได้ระบุระดับ
ของวิศวกร ไว้ หมายความว่า วิศวกรทุกระดับ 
รวมถึงภาคีพิเศษ ที่เงื่อนไขให้ควบคุมงาน
ลักษณะนี้ได้ ก็สามารถควบคุมงานขุดดินได้

การควบคุม งานมาผู้ออก รากนัรูดต้น
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กฎหมายอาคาร 

1 

พระราชบญัญติั 
การขดุดินและถมดิน 

พ.ศ. 2543 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที� 25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2543 

เป็นปีที� 55 ในรชักาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 
 โดยที�เป็นการสมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการขดุดนิและถมดนิ 
 พระราชบญัญตันิี�มบีทบญัญตับิางประการเกี�ยวกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบุคคล ซึ�งมาตรา 29 ประกอบกบั
มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตาม 
บทบญัญตัแิห่งกฎหมาย 
 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ�นไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของรฐัสภา ดงัต่อไปนี� 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี�เรยีกว่า “พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543” 

 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี� ให้ใช้บังคับเมื�อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นตน้ไป 

 มาตรา 3 พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัในทอ้งที�ดงัต่อไปนี� 
  (1) เทศบาล 
  (2) กรุงเทพมหานคร 
  (3) เมอืงพทัยา 
  (4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นตามที�มกีฎหมายโดยเฉพาะจดัตั �งขึ�น ซึ�งรฐัมนตรปีระกาศกาํหนด
ในราชกจิจานุเบกษา 
  (5) บรเิวณที�มพีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
  (6) เขตผงัเมอืงรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืง 
 เพื�อประโยชน์ในการป้องกนัอนัตรายที�จะเกดิจากการขดุดนิหรอืถมดนิ ถ้าการขุดดนิหรอืถมดนิอาจก่อใหเ้กดิความ
เสยีหายต่อทรพัยส์นิของบุคคล หรอือาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อประชาชน รฐัมนตรจีะประกาศกาํหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัิ
นี�ในทอ้งที�อื�นนอกจากทอ้งที�ตามวรรคหนึ�งตามที�เหน็ว่าจาํเป็นกไ็ด ้
 ประกาศตามวรรคสอง ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นประกาศไวโ้ดยเปิดเผยก่อนวนัใชบ้งัคบัไม่น้อยกว่าเจด็วนั ประกาศ 
ดงักล่าวใหปิ้ดไว ้ณ ศาลากลางจงัหวดั ที�ว่าการอําเภอหรอืกิ�งอําเภอ ที�ทําการองคก์ารบรหิารส่วนตําบล ที�ทําการกํานัน และ 
ที�ทาํการผูใ้หญ่บา้น แห่งทอ้งที�ที�กาํหนดไวใ้นประกาศ 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันิี� 
  “ดนิ ” หมายความรวมถงึ หนิ กรวด หรอืทราย และอนิทรยีว์ตัถุต่างๆ ที�เจอืปนกบัดนิ 
  “พื�นดนิ” หมายความว่า พื�นผวิของที�ดนิที�เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาต ิ
  “ขดุดนิ” หมายความว่า กระทาํแก่พื�นดนิเพื�อนําดนิขึ�นจากพื�นดนิ หรอืทาํใหพ้ื�นดนิเป็นบ่อดนิ 
  “บ่อดนิ” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรอืช่องว่างใตพ้ื�นดนิ ที�เกดิจากการขดุดนิ 
  “ถมดนิ” หมายความว่า การกระทาํใดๆ ต่อดนิหรอืพื�นดนิเพื�อใหร้ะดบัดนิสงูขึ�นกว่าเดมิ 
  “เนินดนิ” หมายความว่า ดนิที�สงูขึ�นกว่าระดบัพื�นดนิโดยการถมดนิ 



 

กฎหมายอาคาร 

2 

  “แผนผงับรเิวณ” หมายความว่า แผนที�แสดงสภาพของที�ดนิ ที�ตั �ง และขอบเขตของที�ดนิที�จะขุดดิน 
หรอืถมดนิ รวมทั �งที�ดนิและสิ�งปลกูสรา้งที�อยู่ขา้งเคยีง 
  “รายการ” หมายความว่า ข้อความชี�แจงรายละเอียดเกี�ยวกบัชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที�จะ 
ขุดดนิ หรอืความสงูของเนินดนิที�จะถมดนิ ความลาดเอยีงของบ่อดนิหรอืเนินดนิ ระยะห่างจากขอบบ่อดนิหรอืเนินดนิถงึที�ดนิ
หรอืสิ�งปลกูสรา้งของบุคคลอื�น วธิกีารป้องกนัการพงัทลายของดนิหรอืสิ�งปลกูสรา้ง และวธิกีารในการขดุดนิหรอืถมดนิ 
  “เจา้พนกังานทอ้งถิ �น” หมายความว่า 
  (1) นายกเทศมนตร ีสาํหรบัในเขตเทศบาล 
  (2) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร สาํหรบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (3) นายกเมอืงพทัยา สาํหรบัในเขตเมอืงพทัยา 
  (4) ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารสว่นตําบล สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
  (5) หวัหน้าผู้บริหารท้องถิ�นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นอื�นที�มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั �งขึ�น 
กาํหนดใหเ้ป็นราชการสว่นทอ้งถิ�น สาํหรบัในเขตองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นนั �น 
  (6) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สาํหรบัในเขตทอ้งที�อื�น นอกจาก (1) ถงึ (5) 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการการขดุดนิและถมดนิ 
  “พนกังานเจา้หน้าที �” หมายความว่า ผูซ้ึ�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแต่งตั �งใหป้ฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
  “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 5 พระราชบญัญตันิี�มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่การขุดดนิและถมดนิซึ�งกระทําไดโ้ดยอาศยัอํานาจตามกฎหมายอื�น 
ที�ไดก้าํหนดมาตรการในการป้องกนัอนัตรายไวต้ามกฎหมายนั �นแลว้ 

 มาตรา 6 เพื�อประโยชน์ในการป้องกนัการพงัทลายของดนิหรอืสิ�งปลูกสรา้ง ตลอดจนการอื�นที�จาํเป็นเพื�อปฏบิตัิ
ตามพระราชบญัญตันิี� ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการมอีาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนด 
  (1) บรเิวณหา้มขดุดนิหรอืถมดนิ 
  (2) ความสมัพนัธข์องความลาดเอยีงของบ่อดนิหรอืเนินดนิตามชนิดของดนิ ความลกึและขนาดของ
บ่อดนิที�จะขดุดนิ ความสงูและพื�นที�ของเนินดนิที�จะถมดนิ และระยะห่างจากขอบบ่อดนิหรอืเนินดนิถงึเขตที�ดนิหรอืสิ�งปลกูสรา้ง
ของบุคคลอื�น 
  (3) วธิกีารป้องกนัการพงัทลายของดนิหรอืสิ�งปลกูสรา้ง 
  (4) วธิกีารใหค้วามคุม้ครองและความปลอดภยัแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
  (5) หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขอื�นในการขดุดนิหรอืถมดนิ 

 มาตรา 7 ในกรณีที�ได้มกีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื�องใดตามมาตรา 6 แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
ถอืปฏบิตัติามกฎกระทรวงนั �น เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา 8 
 ในกรณีที�ยงัมไิด้มกีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื�องใดตามมาตรา 6 ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นมอีํานาจออก 
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นกาํหนดเรื�องนั �นได ้
 ในกรณีที�ไดม้กีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นกําหนดเรื�องใดตามวรรคสองแลว้ ถา้ต่อมามกีารออกกฎกระทรวงกําหนด
เรื�องนั �น ให้ข้อกําหนดของข้อบัญญัติท้องถิ�นในส่วนที�ขดัหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ข้อกําหนดของ 
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นในสว่นที�ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกว่าจะมกีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นใหม่ตาม
มาตรา 8 แต่ตอ้งไม่เกนิหนึ�งปีนบัแต่วนัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั 
 การยกเลิกข้อบญัญัติท้องถิ�นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินการที�ได้กระทําไปแล้วโดย 
ถูกตอ้งตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �น 

 มาตรา 8 ในกรณีที�ได้มกีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื�องใดตามมาตรา 6 แล้ว ใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
มอีาํนาจออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นในเรื�องนั �นได ้ในกรณีดงัต่อไปนี� 
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  (1) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ�นกําหนดรายละเอียดในเรื�องนั �นเพิ�มเติมจากที�กําหนดไว้ใน 
กฎกระทรวง โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 
  (2) เป็นการออกขอ้บญัญตัิท้องถิ�นกําหนดเรื�องนั �นขดัหรือแย้งกบักฎกระทรวงดงักล่าว เนื�องจาก 
มคีวามจาํเป็นหรอืมเีหตุผลพเิศษเฉพาะทอ้งถิ�น 
 การออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นตาม (2) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไดเ้มื�อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการและได้รบัอนุมตัิ
จากรฐัมนตร ี
 คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรอืไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบญัญตัิท้องถิ�น ตาม (2) ให้เสรจ็ 
ภายในหกสบิวนันับแต่วนัที�ไดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �น ถ้าไม่ใหค้วามเหน็ชอบใหแ้จง้เหตุผลใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั �น
ทราบดว้ย 
 ถ้าคณะกรรมการพจิารณาขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �นไม่เสรจ็ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถ้อืว่าคณะกรรมการ 
ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �นแลว้ และใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นเสนอรฐัมนตรเีพื�อสั �งการต่อไป ถา้รฐัมนตรี
ไม่สั �งการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �น ใหถ้อืว่ารฐัมนตรไีดอ้นุมตัติามวรรคสอง 

 มาตรา 9 การแจ้งหรือการส่งคําสั �งของเจ้าพนักงานท้องถิ�นตามพระราชบัญญัตินี� ให้ทําเป็นหนังสือส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้แ้จง้ ผูข้ดุดนิ ผูถ้มดนิ เจา้ของที�ดนิ หรอืตวัแทน แลว้แต่กรณี ณ ภูมลิาํเนาของผูน้ั �น หรอืจะทาํ
เป็นหนงัสอืและใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมอืชื�อรบัแทนการสง่ทางไปรษณียก์ไ็ด ้
 ในกรณีที�ไม่อาจดาํเนินการตามวรรคหนึ�งได ้ใหปิ้ดประกาศสาํเนาหนงัสอืแจง้หรอืคาํสั �ง แลว้แต่กรณี ไวใ้นที�เปิดเผย
และเหน็ได้ง่าย ณ บรเิวณที�มกีารขุดดนิหรอืถมดนิ และให้ถือว่าผู้แจง้ ผู้ขุดดนิ ผู้ถมดนิ เจ้าของที�ดนิ หรอืตวัแทน ได้ทราบ 
คาํสั �งนั �น เมื�อพน้กาํหนดเจด็วนันบัแต่วนัที�ไดม้กีารปิดประกาศดงักล่าว 

 มาตรา 10 ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี� และมอีํานาจออกกฎกระทรวง
กาํหนดค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายไม่เกนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตันิี� และกาํหนดกจิการอื�นเพื�อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัิ
นี� 

 กฎกระทรวงนั �น เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 
คณะกรรมการการขดุดินและถมดิน 

 มาตรา 11 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ�งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วยอธิบด ี
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง1เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมทรพัยากรธรณี ผู้แทนกรมที�ดนิ ผู้แทนกรมพฒันาที�ดนิ ผู้แทน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศลิปากร ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม2 ผู้แทน
กรมการผงัเมอืง ผูแ้ทนสภาวศิวกร และผูแ้ทนสภาสถาปนิกแห่งละหนึ�งคน และผูท้รงคุณวุฒอิกีไม่เกนิสี�คนซึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �ง 
เป็นกรรมการ และใหห้วัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง3 เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 มาตรา 12 ใหค้ณะกรรมการมอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 
  (1) ใหค้าํแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 6 
  (2) ใหค้าํแนะนําแก่เจา้พนกังานทอ้งถิ�นในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
                                                
1 คําว่า “อธบิดกีรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี� แก้ไขเป็น “อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 9 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอน
อาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
2 คาํวา่ “ผูแ้ทนสาํนกังานนโยบายและแผนสิ�งแวดล้อม” ในพระราชบญัญตันิี� แกไ้ขเป็น “ผูแ้ทนสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม” โดยมาตรา 9 แห่ง 
พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
3 คาํวา่ “กรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี� แกไ้ขเป็น “กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 9 แห่ง พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจหน้าที�
ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 



 

กฎหมายอาคาร 

4 

  (3) พจิารณาอุทธรณ์คาํสั �งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น ตามมาตรา 34 วรรคสอง 
  (4) ปฏบิตัหิน้าที�อื�นตามที�รฐัมนตรมีอบหมาย 

 มาตรา 13 กรรมการซึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 
 ในกรณีมกีารแต่งตั �งกรรมการในระหว่างที�กรรมการซึ�งแต่งตั �งไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั �ง
เพิ�มขึ�นหรอืแต่งตั �งแทนตําแหน่งที�ว่าง ใหผู้ไ้ดร้บัการแต่งตั �งนั �นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยู่ของกรรมการซึ�งไดแ้ต่งตั �ง
ไวแ้ลว้นั �น 
 กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั �งอกีได ้แต่ตอ้งไม่เกนิสองคราวตดิต่อกนั 

 มาตรา 14 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการซึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งพ้นจากตําแหน่ง 
เมื�อ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (4) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (5) ได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที�สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที�กระทํา 
โดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา 15 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการ 
ทั �งหมดจงึจะเป็นองคป์ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรอืไม่อาจปฏบิตัหิน้าที�ได ้ใหก้รรมการซึ�งมาประชุมเลอืก
กรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
 การวนิิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก กรรมการคนหนึ�งใหม้เีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีง
เท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกีเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 

 มาตรา 16 คณะกรรมการมอีํานาจแต่งตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อพจิารณา หรือปฏิบตัิการตามที�คณะกรรมการ 
มอบหมาย ตลอดจนเชญิบุคคลใดๆ มาใชข้อ้เทจ็จรงิ คาํอธบิาย คาํแนะนําหรอืความเหน็ได ้
 ใหนํ้ามาตรา 15 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

หมวด 2 
การขดุดิน 

 มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื�นดินเกินสามเมตรหรือมีพื�นที�ปากบ่อดิน 
เกนิหนึ�งหมื�นตารางเมตร หรอืมคีวามลกึหรอืพื�นที�ตามที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นประกาศ กําหนด ใหแ้จง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ�น
ตามแบบที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นกาํหนดโดยยื�นเอกสารแจง้ขอ้มลูดงัต่อไปนี� 
  (1) แผนผงับรเิวณที�ประสงคจ์ะทาํการขดุดนิ 
  (2) แผนผงัแสดงเขตที�ดนิและที�ดนิบรเิวณขา้งเคยีง 
  (3) รายการที�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 6 
  (4) วธิกีารขดุดนิและการขนดนิ 
  (5) ระยะเวลาทาํการขดุดนิ 
  (6) ชื�อผูค้วบคุมงานซึ�งจะตอ้งเป็นผูม้คีุณสมบตัติามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
  (7) ที�ตั �งสาํนกังานของผูแ้จง้ 
  (8) ภาระผกูพนัต่างๆ ที�บุคคลอื�นมสีว่นไดเ้สยีเกี�ยวกบัที�ดนิที�จะทาํการขดุดนิ 
  (9) เอกสารและรายละเอยีดอื�นๆ ที�คณะกรรมการกาํหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
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 ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที�ระบุไว้ในวรรคหนึ�งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิ�นออกใบรบัแจง้ตามแบบที� 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นกําหนดเพื�อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั �นภายในเจด็วนันับแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ และใหผู้แ้จง้เริ�มตน้ทําการ
ขดุดนิตามที�ไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั �งแต่วนัที�ไดร้บัใบรบัแจง้ 
 ถ้าการแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กต้องภายในเจด็วนันับแต่วนัที�มกีารแจ้ง
ตามวรรคหนึ�ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวนันับแต่วนัที�ผู้แจ้งได้รบัแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ�น ให ้
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นมอีาํนาจออกคาํสั �งใหก้ารแจง้ตามวรรคหนึ�งเป็นอนัสิ�นผล 
 ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที�กําหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นออกใบรบัแจ้งใหแ้ก่ผูแ้จง้
ภายในสามวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ที�ถูกตอ้ง 
 ผูไ้ดร้บัใบรบัแจง้ตอ้งเสยีค่าธรรมเนียมและค่าใชจ้่ายตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 18 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที�เกบ็ได้ตามมาตรา 17 วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน 
ทอ้งถิ�นแห่งทอ้งที�ที�มกีารขดุดนินั �น 

 มาตรา 19 ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา 17 ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผัง บริเวณและรายการไว้ที� 
สถานที�ขดุดนิหนึ�งชุด และพรอ้มที�จะใหพ้นกังานเจา้หน้าที�ตรวจดไูด ้
 ถ้าใบรบัแจ้งชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคญั ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา 17 ขอรบัใบแทนใบรบัแจ้งต่อ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ทราบถงึการชาํรุดสญูหายหรอืถูกทาํลายดงักล่าว 

 มาตรา 20 ผูข้ดุดนิตามมาตรา 17 ตอ้งทาํการขดุดนิใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 6 

 มาตรา 21 ผูขุ้ดดนิตามมาตรา 17 ต้องควบคุมลูกจา้งหรอืตวัแทนใหป้ฏบิตัติามมาตรา 20  และต้องรบัผดิในการ
กระทาํของลกูจา้งหรอืตวัแทนซึ�งไดก้ระทาํในทางการที�จา้งหรอืตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

 มาตรา 22 การไดร้บัใบรบัแจง้จากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามมาตรา 17 ไม่เป็นเหตุคุม้ครองการขดุดนิที�ไดก้่อใหเ้กดิ
ความเสยีหายต่อทรพัยส์นิของบุคคลหรอืต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดนิไม่ว่าจะเป็นเจา้ของที�ดนิ ผู้ครอบครองที�ดนิ ลูกจ้างหรอื
ตวัแทน ตอ้งรบัผดิชดใชค้่าสนิไหมทดแทนเพื�อการนั �น เวน้แต่จะมเีหตุที�ไม่ตอ้งรบัผดิตามกฎหมาย 

 มาตรา 23 การขดุบ่อนํ�าใชท้ี�มพีื�นที�ปากบ่อไม่เกนิสี�ตารางเมตร ผูข้ดุดนิไม่ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 

 มาตรา 24 การขุดดนิโดยมคีวามลกึจากระดบัพื�นดนิไม่เกนิสามเมตร เมื�อจะขุดดนิใกล้แนวเขตที�ดนิของผูอ้ื�นใน
ระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลกึของบ่อดนิที�จะขดุดนิ ตอ้งจดัการป้องกนัการพงัทลายของดนิตามวสิยัที�ควรกระทาํ 

 มาตรา 25 ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ์ หรือแร่ที�มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ 
ทางการศกึษาในดา้นธรณีวทิยา ใหผู้ขุ้ดดนิตามมาตรา 17 มาตรา 23 หรอืมาตรา 24 หยุดการขุดดนิในบรเิวณนั �นไวก้่อนแลว้
รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที�พบและให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือ 
กรมทรพัยากรธรณี แลว้แต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี� ใหผู้ข้ดุดนิปฏบิตักิารใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนั �น 

หมวด 3 
การถมดิน 

 มาตรา 26 ผูใ้ดประสงคจ์ะทาํการถมดนิโดยมคีวามสงูของเนินดนิเกนิกว่าระดบัที�ดนิต่างเจา้ของที�อยูข่า้งเคยีง และ
มพีื�นที�ของเนินดนิไม่เกนิสองพนัตารางเมตร หรอืมพีื�นที�ตามที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นประกาศกําหนด ต้องจดัใหม้กีารระบายนํ�า
เพยีงพอที�จะไม่ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่เจา้ของที�ดนิที�อยู่ขา้งเคยีงหรอืบุคคลอื�น 
 พื�นที�ที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นประกาศกาํหนดตามวรรคหนึ�ง ตอ้งไม่เกนิสองพนัตารางเมตร 
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 การถมดนิที�มพีื�นที�เกนิสองพนัตารางเมตร หรอืมพีื�นที�เกนิกว่าที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ�ง 
นอกจากจะต้องจดัให้มกีารระบายนํ�าตามวรรคหนึ�ง ต้องแจ้งการถมดินนั �นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ�นตามแบบที�เจ้าพนักงาน 
ทอ้งถิ�นกาํหนด 
 ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามที�ระบุไวใ้นวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นออกใบรบัแจง้ตามแบบที� 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นกําหนด เพื�อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั �นภายในเจด็วนันับแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ และใหผู้แ้จง้เริ�มตน้ทาํการ
ถมดนิตามที�ไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั �งแต่วนัที�ไดร้บัใบรบัแจง้ ใหนํ้าบทบญัญตัมิาตรา 17 วรรคสาม วรรคสี�และวรรคหา้ มาตรา 18 มาตรา 
19 และมาตรา 22 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 27 ผูถ้มดนิตามมาตรา 26 ตอ้งทาํการถมดนิใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 6 

 มาตรา 28 ผูถ้มดนิตามมาตรา 26 ต้องควบคุมลูกจา้งหรอืตวัแทนใหป้ฏบิตัติามมาตรา 27 และต้องรบัผดิในการ
กระทาํของลกูจา้งหรอืตวัแทนซึ�งไดก้ระทาํในทางการที�จา้งหรอืตามที�ไดร้บัมอบหมาย 

หมวด 4 
พนักงานเจ้าหน้าที� 

 มาตรา 29 ผูใ้ดไดร้บัความเสยีหายหรอืมเีหตุอนัควรเชื�อไดว้่าอาจไดร้บัความเสยีหายจากการขุดดนิหรอืถมดนิอนั
ไม่ปฏบิตัติามมาตรา 20 มาตรา 24 หรอืมาตรา 27 มสีทิธริอ้งขอใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นสั �งใหห้ยุดการขดุดนิหรอืถมดนินั �นได ้
 เมื�อไดร้บัคาํรอ้งขอตามวรรคหนึ�ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นสั �งใหพ้นกังานเจา้หน้าที�เขา้ไปตรวจสอบสถานที�ขดุดนิหรอื
ถมดนิและรายงานต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�น ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิ�นเหน็ว่าความเสยีหายไดเ้กดิขึ�นหรอือาจเกดิขึ�นจากการขุดดนิ
หรอืถมดนินั �น ใหม้อีํานาจออกคาํสั �งเป็นหนังสอืสั �งใหผู้ขุ้ดดนิ ผูถ้มดนิ หรอืเจา้ของที�ดนิหยุดการขดุดนิหรอืถมดนิ หรอืจดัการ
ป้องกนัความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นหรอืจดัการแกไ้ขการขดุดนิหรอืถมดนินั �นไดต้ามที�เหน็สมควร 
 เจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามมาตรานี� ใหห้มายความรวมถงึผูซ้ึ�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นมอบหมายดว้ย 

 มาตรา 30 พนักงานเจา้หน้าที�มอีํานาจเขา้ไปตรวจสอบสถานที�ที�มกีารขุดดนิตามมาตรา 17 หรอืการถมดนิตาม
มาตรา 26 ว่าไดป้ฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี�หรอืกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�น หรอืประกาศที�ออกตามพระราชบญัญตันิี�
หรอืไม่ ทั �งนี� ในระหว่างเวลาพระอาทติยข์ึ�นถงึพระอาทติยต์ก หรอืในระหว่างเวลาทําการ และใหผู้ข้ดุดนิ ผูถ้มดนิ หรอืตวัแทน 
หรอืเจา้ของที�ดนิอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 มาตรา 31 ในกรณีที�พนักงานเจา้หน้าที�เหน็ว่าการขุดดนิหรอืการถมดนิไดก้่อหรอือาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อ
ทรพัย์สนิของบุคคลอื�น ให้พนักงานเจา้หน้าที�รายงานต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ�นใหม้คีําสั �งใหผู้้ขุดดนิ ผู้ถมดนิ หรอืเจ้าของที�ดนิ
หยุดการขุดดนิหรอืการถมดนิ หรอืจดัการป้องกนัความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�น หรอืจดัการแก้ไขการขุดดนิหรอืการถมดนินั �น 
แลว้แต่กรณี และใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมอีํานาจออกคําสั �งเป็นหนังสอืตามที�เหน็ว่าจาํเป็นเพื�อป้องกนัหรอืระงบัความเสยีหาย
นั �นได ้
 ในกรณีมเีหตุฉุกเฉิน ใหพ้นักงานเจา้หน้าที�มคีําสั �งเป็นหนังสอืใหผู้ขุ้ดดนิ ผูถ้มดนิหรอืเจา้ของที�ดนิหยุดการขุดดนิ
หรอืการถมดนิ หรอืจดัการป้องกนัความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นหรอืจดัการแกไ้ขการขดุดนิหรอืถมดนินั �นตามที�เหน็ว่าจําเป็นได ้
แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นทราบทนัที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ�นเห็นชอบด้วยกับคําสั �งของพนักงานเจ้าหน้าที� ให ้
เจ้าพนักงานท้องถิ�นมหีนังสอืภายในเจด็วนั นับแต่วนัที�พนักงานเจ้าหน้าที�ได้มคีําสั �งให้บุคคลดงักล่าวปฏบิตัิตามคําสั �งของ
พนกังานเจา้หน้าที� และใหถ้อืว่าคาํสั �งของพนกังานเจา้หน้าที�เป็นคาํสั �งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นมาตั �งแต่ตน้ 
 ถ้าเจา้พนักงานทอ้งถิ�นไม่มหีนังสอืสั �งภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหค้ําสั �งของพนักงานเจา้หน้าที�เป็นอนัสิ�น
ผล 

 มาตรา 32 ในการปฏิบัติหน้าที�ตามพระราชบัญญัตินี� พนักงานเจ้าหน้าที�ต้องแสดงบัตรประจําตัวพนักงาน 
เจา้หน้าที�ต่อบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง 
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 บตัรประจาํตวัพนกังานเจา้หน้าที� ใหเ้ป็นไปตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 33 ในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นและพนกังานเจา้หน้าที�เป็นเจา้พนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด 5 
การอทุธรณ์ 

 มาตรา 34 ผูขุ้ดดนิ ผูถ้มดนิ หรอืเจา้ของที�ดนิผูใ้ดไม่พอใจคําสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตามมาตรา 29 วรรคสอง 
หรอืมาตรา 31 วรรคหนึ�งหรอืวรรคสอง ใหม้สีทิธอิุทธรณ์คาํสั �งดงักล่าวต่อผูว้่าราชการจงัหวดัภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ทราบ
คาํสั �ง 

 ในกรณีที�ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผูอ้อกคําสั �งตามวรรคหนึ�งในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ�นใหอุ้ทธรณ์คําสั �ง 
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการ 
 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบงัคบัตามคาํสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�น ถ้าผูอุ้ทธรณ์
ประสงค์จะขอทุเลาการบงัคบัตามคําสั �งของเจ้าพนักงานท้องถิ�น ให้ยื�นคําขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี� ผู้ว่าราชการ
จงัหวดัหรอืคณะกรรมการจะอนุญาตใหทุ้เลาโดยมเีงื�อนไขหรอืไม่กไ็ด ้หรอืจะสั �งใหว้างเงนิหรอืหลกัทรพัยป์ระกนัความเสยีหาย
ที�อาจเกดิขึ�นกไ็ด ้
 ให้ผู้ว่าราชการจงัหวดัหรอืคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พจิารณาคําวนิิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสบิวนั 
นบัแต่วนัที�ไดร้บัอุทธรณ์ 
 คาํวนิิจฉยัของผูว้่าราชการจงัหวดัหรอืคณะกรรมการใหเ้ป็นที�สดุ 

หมวด 6 
บทกาํหนดโทษ 

 มาตรา 35 ผูใ้ดทาํการขดุดนิตามมาตรา 17 หรอืทาํการถมดนิตามมาตรา 26 วรรคสาม โดยไม่ไดร้บัใบรบัแจง้จาก
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตามมาตรา 17 วรรคสอง หรอืมาตรา 26 วรรคสี� แลว้แต่กรณี ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปี หรอืปรบั
ไม่เกนิหา้หมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 
 หากการกระทําตามวรรคหนึ�งเกดิขึ�นในบรเิวณห้ามขุดดนิหรอืถมดนิตามมาตรา 6(1) ผู้นั �นต้องระวางโทษจําคุก 
ไม่เกนิสองปี หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 36 ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 20 หรือมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรบัไม่เกินสามหมื�นบาทและปรบัเป็น 
รายวนัอกีวนัละไม่เกนิหนึ�งพนับาทตลอดเวลาที�ยงัไม่ปฏบิตัติาม 

 มาตรา 37 ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 24 และมาตรา 26 วรรคหนึ�ง ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาท 

 มาตรา 38 ผูใ้ดขดัขวางหรอืไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจา้หน้าที�ในการปฏบิตักิารตามมาตรา 
30 ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิสองพนับาท 

 มาตรา 39 ผูขุ้ดดนิผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหา้พนับาท 
หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 40 ผูใ้ดไดร้บัคาํสั �งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นใหห้ยุดการขดุดนิหรอืการถมดนิตามมาตรา 29 วรรคสอง หรอื
มาตรา 31 วรรคหนึ�งหรอืวรรคสอง ไม่ปฏบิตัติามคาํสั �งนั �น ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งปี หรอืปรบัไม่เกนิหา้หมื�นบาท หรอื
ทั �งจาํทั �งปรบั 
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 มาตรา 41 ผูใ้ดไดร้บัคําสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นใหจ้ดัการป้องกนัความเสยีหายที�อาจเกดิขึ�นหรอืจดัการแก้ไข
การขุดดนิหรอืถมดนิตามมาตรา 29 วรรคสอง หรอืมาตรา 31 วรรคหนึ�งหรอืวรรคสอง ไม่ปฏบิตัติามคําสั �งนั �น ต้องระวางโทษ
ปรบัไม่เกนิสามหมื�นบาทและปรบัเป็นรายวนัอกีวนัละไม่เกนิหา้รอ้ยบาท ตลอดเวลาที�ไม่ปฏบิตัติาม 

 มาตรา 42 บรรดาความผดิตามพระราชบญัญตัินี�นอกจากมาตรา 35 วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นหรอืผู้ซึ�ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ�นมอบหมายมอีํานาจเปรยีบเทยีบปรบัผู้ต้องหาได้เมื�อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรบัตามจํานวนที�เปรยีบเทยีบ 
ภายในสามสบิวนัแลว้ใหถ้อืว่าคดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 

 4 มาตรา 43 ในกรณีที�ผู้กระทําความผดิเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผดิของนิตบิุคคลนั �นเกดิจากการสั �งการ
หรอืการกระทําของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ�งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบิุคคลนั �น หรอืในกรณีที�บุคคล
ดงักล่าวมหีน้าที�ตอ้งสั �งการหรอืกระทําการและละเวน้ไม่สั �งการหรอืไม่กระทาํการจนเป็นเหตุใหน้ิตบิุคคลนั �นกระทาํความผดิ ผู้
นั �นตอ้งรบัโทษตามที�บญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินั �น ๆ ดว้ย 

 มาตรา 44 ในกรณีที�มกีารกระทําความผดิตามพระราชบญัญตันิี� ใหถ้อืว่าเจา้ของอสงัหารมิทรพัยท์ี�อยู่ใกลช้ดิหรอื
ติดต่อกบัที�ดินที�มกีารกระทําความผดิเกิดขึ�นและได้รบัความเสยีหาย เนื�องจากการกระทําความผดินั �น เป็นผู้เสยีหายตาม
กฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาความอาญา 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 45 ผูใ้ดขุดดนิหรอืถมดนิอนัมลีกัษณะที�ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตามพระราชบญัญตันิี�อยู่ก่อนวนัที�
พระราชบญัญตันิี�มผีลใชบ้งัคบัในทอ้งที�ใด ใหป้ฏบิตัติามมาตรา 17 หรอืมาตรา 26 แลว้แต่กรณี ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที�พระ
ราชบญัญตันิี�มผีลใชบ้งัคบัในทอ้งที�นั �น และเมื�อไดด้าํเนินการแลว้ใหถ้อืว่าผูน้ั �นไดร้บัใบรบัแจง้ตามพระราชบญัญตันิี� 

 
ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลกีภยั 
นายกรฐัมนตร ี

 
 
หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี�คอื โดยที �ปัจจุบนัมกีารขดุดนิเพื �อนําดนิไปถมพื�นที �ที �ทาํการก่อสรา้ง
ที �อยู่อาศยัหรอืเพื �อกจิการอื �นอย่างกวา้งขวาง แต่การขดุดนิหรอืถมดนิดงักล่าวยงัไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลกัวชิาการจงึอาจ
ก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ทรพัยส์นิและความปลอดภยัของประชาชนได ้สมควรใหม้กีฎหมายว่าดว้ยการขดุดนิและถมดนิเพื �อใหก้าร
ขุดดนิหรอืถมดนิในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ �นอื �นตามที �กฎหมายโดยเฉพาะจดัตั �ง
ขึ�น ซึ �งรฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา และบรเิวณที �มพีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบั
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผงัเมือง และในท้องที �อื �นที �ร ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาํหนด เป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที � 16ก วนัที � 7 มนีาคม 2543 

                                                
4 มาตรา 43 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 3(45) แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ�มเตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายที�เกี�ยวกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบุิคคล พ.ศ. 2560 
และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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อตัราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
 

ค่าธรรมเนียม 
(1) ค่าธรรมเนียมใบรบัแจง้การขดุดนิหรอืถมดนิ ฉบบัละ 2,000 บาท 
(2) ค่าคดัสาํเนาหรอืถ่ายเอกสาร หน้าละ 5 บาท 
 
ค่าใช้จ่าย 
(1) ค่าพาหนะเดนิทางไปตรวจสอบสถานที� ใหจ้่ายเท่าที�จาํเป็นและใชจ้่ายไปจรงิ 
 ขดุดนิหรอืถมดนิ 
(4) ค่าเบี�ยเลี�ยงในการเดนิทางไปตรวจสอบ ใหจ้่ายเท่าที�จาํเป็นตามระเบยีบของ 
 สถานที�ขดุดนิหรอืถมดนิ ทางราชการแก่ผูไ้ปทาํงานเท่าอตัราของ 
  ของทางราชการ 

 



หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที่   ๒๕   ก ราชกิจจานุเบกษา          ๑๘   มนีาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

 
 
 

 

กฎกระทรวง 
กําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน 

พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕)  และมาตรา  ๑๐  แหง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติท่ีมีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดินออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“แบบแปลน”  หมายความวา  แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน 
“รายการประกอบแบบแปลน”  หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน  

ความลึกและขนาดของบอดินท่ีจะขุดดิน  ความสูงและพื้นท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน  ความลาดเอียงของ
บอดินหรือเนินดิน  ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น  
วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง  และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน  ตลอดจน
สภาพพื้นท่ีและบริเวณขางเคียง  ระดับดินเดิม  คุณสมบัติของดินท่ีจะขุดหรือจะถม  พรอมท้ังวิธีปฏิบัติ
หรือวิธีการสําหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ”  หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียง
ท่ีปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน  หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน 



หนา   ๘ 
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ขอ ๒ ในการขุดดินตามมาตรา  ๑๗  หรือการถมดินตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  ผูขุดดินหรือ
ถมดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินท่ีจะทําการขุดดินหรือถมดิน  และตองติดต้ังปาย
ขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยย่ีสิบเซนติเมตร  ยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร  ในบริเวณที่ทํา
การขุดดินหรือถมดิน  และสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดินหรือถมดิน  โดยแสดง
ขอความดังตอไปนี้ 

(๑) เนื้อท่ีโครงการที่จะทําการขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ขนาดพื้นท่ีปากบอดิน  เนินดิน  ความลึกหรือความสูงของการขุดดินหรือถมดิน 
(๓) วัตถุประสงคของการขุดดินหรือถมดิน 
(๔) เลขที่ใบรับแจงและวันท่ีสิ้นสดุการขุดดินหรือถมดิน 
(๕) ชื่อผูควบคุมงาน  ผูออกแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ  รวมทั้ง

เลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
(๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการขุดดินหรือถมดิน 
(๗) ชื่อและที่อยูของเจาของที่ดิน 
(๘) ชื่อและที่อยูของผูดําเนินการขุดดินหรือถมดิน 
(๙) ขอความอื่นตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองประกาศกําหนด 
 

หมวด  ๑ 
การขุดดิน 

 
 

ขอ ๓ การขุดดินตามมาตรา  ๑๗  จะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  
ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

ขอ ๔ การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร  ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตให
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ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ไมตํ่ากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมาย 
วาดวยวิศวกร 

ขอ ๕ การขุดดินท่ีมีความลึกเกินยี่สิบเมตร  ตองมีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
โดยมีการติดต้ังอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  
และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับ
วุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการขุดบอนํ้าใชท่ีมีพ้ืนท่ีปากบอดินไมเกินสี่ตารางเมตร 
ขอ ๖ ในกรณีท่ีเปนการขุดดินเพื่อใชประโยชนในการฝงกลบขยะ  วัสดุกระจายแพรพิษ  

หรือรังสี  ใหผูประสงคจะทําการขุดดินนําหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้น  มายื่นประกอบการ
แจงดวย 

ขอ ๗ การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร  หรือมี พ้ืนท่ีปากบอดินเกิน 
หน่ึงหมื่นตารางเมตร  ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือท่ีสาธารณะเปนระยะไม 
นอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินท่ีจะขุด  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือ 
สิ่งปลูกสราง  โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๘ ในระหวางการขุดดิน  ผูขุดดินตามมาตรา  ๑๗  ตองระบายน้ําบนพื้นดินบริเวณขอบบอดิน
ไมใหนํ้าทวมขังและตองไมใชพ้ืนท่ีบริเวณขอบบอดินเปนท่ีกองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหเกิด
การพังทลายของดินหรืออาจเปนอันตรายกับสิ่งปลูกสรางในบริเวณนั้น 

ขอ ๙ ในระหวางการขุดดินและภายหลังการขุดดินแลวเสร็จ  ผูขุดดินตามมาตรา  ๑๗  เจาของที่ดิน  
หรือผูครอบครองที่ดิน  แลวแตกรณี  ตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและดําเนินการใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยอยูเสมอ 

ขอ ๑๐ การขุดดินในบริเวณที่ติดกับท่ีสาธารณะหรือในที่สาธารณะ  ผูขุดดิน  ตองจัดใหมีสิ่งกันตก
หรือราวกั้นท่ีมีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น  รวมท้ังติดต้ังไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอ  หรือไฟสัญญาณ
เตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น  ตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 



หนา   ๑๐ 
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ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพื้นท่ีท่ีไมมีไฟฟาใหแสงสวาง  ตองทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้น
ดวยสีสะทอนแสงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน 

ขอ ๑๑ ผูขุดดินตามมาตรา  ๑๗  ตองติดต้ังปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวา
หาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร  ทําดวยวัสดุถาวร  โดยติดต้ังไวทุกระยะไมเกินสี่สิบเมตร   
รอบบอดินในตําแหนงท่ีเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน 

 
หมวด  ๒ 
การถมดิน 

 
 

ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของ 
ท่ีอยูขางเคียงและมีพ้ืนท่ีของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร  ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้ 

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการถมดิน 
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 
(๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา 
(๔) ระยะเวลาทําการถมดิน 
(๕) ชื่อผูควบคุมงาน 
(๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน 
(๗) ภาระผูกพันตาง  ๆ   ท่ีบุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีจะทําการถมดิน 
ขอ ๑๓ การถมดินตามมาตรา  ๒๖  วรรคสาม  จะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง

พระอาทิตยตก  ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถิ่น 
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ขอ ๑๔ การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมีความสูง
ของเนินดินต้ังแตสองเมตรนับจากระดับท่ีดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบ
แปลน  และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  
ไมตํ่ากวาระดับสามัญวิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมีความสูงของ 
เนินดินเกินหาเมตรนับจากระดับท่ีดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  
และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิ
วิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๑๕ การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร  และมีความสูง
ของเนินดินต้ังแตสองเมตรนับจากระดับท่ีดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมีผูควบคุมงานซึ่งเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๑๖ การถมดิน  สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือท่ีสาธารณะ
เปนระยะไมนอยกวาความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน  เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือ
สิ่งปลูกสราง  โดยการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ขอ ๑๗ การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ  ผูถมดินตองติดต้ังปายสีสะทอนแสงเตือน
อันตรายขนาดกวางไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร  ทําดวยวัสดุถาวรไวบนเนินดิน
ท่ีถมดานที่ติดกับทางสาธารณะ  ในตําแหนงท่ีเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน 

ขอ ๑๘ ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ  ผูถมดิน  เจาของที่ดิน  หรือผูครอบครอง
ท่ีดิน  แลวแตกรณี  ตองตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ 

 
ใหไว  ณ  วันท่ี  ๔  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

โภคิน  พลกุล 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



หนา   ๑๒ 
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หมายเหตุ :   เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๖  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดิน  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือ 
เนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุดดิน  ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน   
และระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือส่ิงปลูกสรางของบุคคลอื่น  วิธีการปองกันการ
พังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง  วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก 
ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน  เพื่อประโยชนในการปองกันการพังทลาย
ของดินหรือส่ิงปลูกสราง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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