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พระราชบัญญัต ิ
การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

----------------- 
 
           ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
      ใหไว ณ วันที ่๒๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
     เปนปที่ ๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวันนับแตวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๔๓/๑๖ก/๔๑/๗ มีนาคม ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในทองที่ดังตอไปนี ้
  (๑) เทศบาล 
  (๒) กรุงเทพมหานคร 
  (๓) เมืองพัทยา 
  (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
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  เพื่อประโยชนในการปองกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถาการ 
ขุดดินหรือถมดินอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล หรืออาจกอใหเกิดอันตราย 
ตอประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่อื่นนอกจาก 
ทองที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นวาจําเปนก็ได 
  ประกาศตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศไวโดยเปดเผยกอนวัน 
ใชบังคับไมนอยกวาเจ็ดวัน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือ 
กิ่งอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบาน แหงทองท่ี 
ที่กําหนดไวในประกาศ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี ้
  "ดิน" หมายความรวมถึง  หิน กรวด หรอืทราย และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปน
กับดิน 
  "พื้นดิน" หมายความวา  พื้นผิวของที่ดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาต ิ
  "ขุดดิน" หมายความวา  กระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดิน หรอืทําให 
พื้นดินเปนบอดิน 
  "บอดิน" หมายความวา  แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดิน ที่เกิดจากการขุด
ดิน 
  "ถมดิน" หมายความวา  การกระทําใด ๆ ตอดินหรือพื้นดินเพื่อใหระดับดินสูง
ขึ้นกวาเดิม 
  "เนินดิน" หมายความวา  ดินที่สูงขึ้นกวาระดับพื้นดินโดยการถมดิน 
  "แผนผังบริเวณ" หมายความวา  แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีต้ัง และขอบเขต 
ของท่ีดินท่ีจะขุดดินหรือถมดิน รวมท้ังท่ีดินและส่ิงปลูกสรางท่ีอยูขางเคียง 
  "รายการ" หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความ 
ลึกของบอดินที่จะขุดดิน หรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน ความลาดเอียงของบอดินหรือเนิน
ดิน 
ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกันการ 
พังทลายของดินหรือส่ิงปลูกสราง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 
  "เจาพนักงานทองถิ่น" หมายความวา 
  (๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๓) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๔) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ 
บริหารสวนตําบล 
  (๕) หัวหนาผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนท่ีมีกฎหมาย 
โดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

นั้น 
  (๖) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตทองท่ีอ่ืน นอกจาก (๑) ถึง 
(๕) 
  "คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
  "พนักงานเจาหนาท่ี" หมายความวา  ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ังใหปฏิบัติ 
การตามพระราชบัญญัตินี ้
  "รัฐมนตร"ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําได 
โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นท่ีไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมาย 
นั้นแลว 
 
  มาตรา ๖  เพื่อประโยชนในการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง 
ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ 
คณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
  (๑) บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน 
  (๒) ความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน 
ความลึกและขนาดของบอดินท่ีจะขุดดิน ความสูงและพ้ืนท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน และระยะหาง 
จากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น 
  (๓) วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง 
  (๔) วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก 
  (๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน 
 
  มาตรา ๗  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๘ 
  ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได 
  ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถา 
ตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือ 
แยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือ 
แยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตาม 
มาตรา ๘ แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
  การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสาม ยอมไมกระทบกระเทือนตอการ 
ดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๘  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ให 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นได ในกรณีดังตอไปนี ้
  (๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่ 
กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 
  (๒) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
ดังกลาว เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 
  การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเม่ือไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
  คณะกรรมการจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบใน 
ขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ถาไม 
ใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันทราบดวย 
  ถาคณะกรรมการพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม 
วรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และใหองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแต 
วันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้นใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง 
 
  มาตรา ๙  การแจงหรือการสงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ
นี ้
ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูแจง ผูขุดดิน ผูถมดิน เจาของท่ีดิน หรอื 
ตัวแทน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทําเปนหนังสือและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือ 
ชื่อรับแทนการสงทางไปรษณียก็ได 
  ในกรณีที่ไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศสําเนาหนังสือแจง 
หรือคําสั่ง แลวแตกรณี ไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน และให 
ถือวาผูแจง ผูขุดดิน ผูถมดิน เจาของท่ีดิน หรอืตัวแทน ไดทราบคําสั่งนั้น เมื่อพนกําหนดเจ็ดวัน 
นับแตวันท่ีไดมีการปดประกาศดังกลาว 
 
  มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัต ิ
นี้และมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายไมเกินอัตราทายพระราช 
บัญญัตินี้และกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
  กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 
         หมวด ๑ 
           คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
     --------------- 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๑๑  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการการขุดดินและ 
ถมดิน" ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ ผูแทนกรมทรพัยากรธรณี ผู
แทน 
กรมท่ีดิน ผูแทนกรมพัฒนาที่ดิน ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรมศิลปากร ผูแทน 
สํานักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ผูแทนกรมการผังเมือง ผูแทนสภาวิศวกร และผูแทน 
สภาสถาปนิกแหงละหน่ึงคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ 
และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เปนกรรมการและเลขานุ
การ 
 
  มาตรา ๑๒  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี ้
  (๑) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
  (๒) ใหคําแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) พิจารณาอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 
  (๔) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  มาตรา ๑๓  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
  ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ 
อยูในตําแหนงไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งแทนตําแหนงที่วาง ใหผูไดรับการแตงตั้ง 
นั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 
  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราว 
ติดตอกัน 
 
  มาตรา ๑๔  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการ 
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ 
ความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
  มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา 
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม 
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่
ประชุม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึง 
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปน 
เสียงช้ีขาด 
 
  มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรอื 
ปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาใหขอเท็จจริง คําอธิบาย 
คําแนะนําหรือความเห็นได 
  ใหนํามาตรา ๑๕ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
         หมวด ๒ 
        การขุดดิน 
     ---------------- 
 
  มาตรา ๑๗  ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 
สามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ี 
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงาน 
ทองถ่ินกําหนดโดยย่ืนเอกสารแจงขอมูล ดังตอไปนี ้
  (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 
  (๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 
  (๓) รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
  (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
  (๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
  (๖) ชื่อผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (๗) ท่ีต้ังสํานักงานของผูแจง 
  (๘) ภาระผูกพันตาง ๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน 
  (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
  ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง และใหผูแจงเร่ิมตนทําการขุดดินตามท่ีไดแจงไวไดต้ังแตวันท่ี 
ไดรับใบรับแจง 
  ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตอง 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการแจงตามวรรคหนึ่ง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแต 
วันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่ง 
ใหการแจงตามวรรคหนึ่งเปนอันสิ้นผล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 
  ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง 
 
  มาตรา ๑๘  คาธรรมเนียมและคาใชจายที่เก็บไดตามมาตรา ๑๗ วรรคหา ให
เปน 
รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีมีการขุดดินน้ัน 
 
  มาตรา ๑๙  ในระหวางการขุดดิน ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ ตองเก็บใบรับแจง  
แผนผังบริเวณและรายการไวที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพรอมท่ีจะใหพนักงานเจาหนาท่ีตรวจดู
ได 
  ถาใบรับแจงชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ใหผูขุดดินตามมาตรา  
๑๗ ขอรับใบแทนใบรับแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบถึงการชํารุด 
สูญหายหรือถูกทําลายดังกลาว 
 
  มาตรา ๒๐  ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ ตองทําการขุดดินใหถูกตองตามกฎ 
กระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
 
  มาตรา ๒๑  ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๒๐ และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จาง 
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
  มาตรา ๒๒  การไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไมเปน 
เหตุคุมครองการขุดดินท่ีไดกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลหรือตอสภาพแวดลอม 
ผูขุดดินไมวาจะเปนเจาของที่ดิน ผูครอบครองที่ดิน ลูกจางหรือตัวแทน ตองรับผิดชดใชคาสิน
ไหม 
ทดแทนเพื่อการนั้น เวนแตจะมีเหตุท่ีไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 
  มาตรา ๒๓  การขุดบอน้ําใชที่มีพื้นที่ปากบอไมเกินสี่ตารางเมตร ผูขุดดินไมตอง 
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 
 
  มาตรา ๒๔  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไมเกินสามเมตร เมื่อจะ 
ขุดดินใกลแนวเขตที่ดินของผูอื่นในระยะนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุดดิน ตอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จัดการปองกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระทํา 
 
  มาตรา ๒๕  ในการขุดดิน ถาพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุซากดึกดําบรรพ หรือแร 
ที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดานธรณีวิทยา ใหผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา  
๒๓ หรือมาตรา ๒๔ หยุดการขุดดินในบริเวณนั้นไวกอนแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพบ และใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหกรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากร 
ธรณีแลวแตกรณี ทราบโดยดวนในกรณีเชนนี้ ใหผูขุดดินปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 
การนั้น 
 
         หมวด ๓ 
        การถมดิน 
      -------------- 
 
  มาตรา ๒๖  ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับ 
ท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีตามท่ี 
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความ 
เดือดรอนแกเจาของท่ีดินท่ีอยูขางเคียงหรือบุคคลอ่ืน 
  พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองไมเกินสองพัน 
ตารางเมตร 
  การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงาน 
ทองถิ่นประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ําตามวรรคหนึ่ง 
ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
  ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีไดรับแจง และใหผูแจงเร่ิมตนทําการถมดินตามท่ีไดแจงไวไดต้ังแตวันท่ี 
ไดรับใบรับแจง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคส่ีและวรรคหา มาตรา ๑๘ มาตรา  
๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๗  ผูถมดินตามมาตรา ๒๖ ตองทําการถมดินใหถูกตองตามกฎ 
กระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
 
  มาตรา ๒๘  ผูถมดินตามมาตรา ๒๖ ตองควบคุมลูกจางหรือตัวแทนใหปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๒๗ และตองรับผิดในการกระทําของลูกจางหรือตัวแทนซึ่งไดกระทําในทางการที่จาง 
หรือตามที่ไดรับมอบหมาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
         หมวด ๔ 
           พนักงานเจาหนาท่ี 
     --------------- 
 
  มาตรา ๒๙  ผูใดไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความ 
เสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิ 
รองขอใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหหยุดการขุดดินหรือถมดินนั้นได 
  เมื่อไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหพนักงาน 
เจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่น ถา 
เจาพนักงานทองถิ่นเห็นวาความเสียหายไดเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น 
ใหมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือส่ังใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือ 
ถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได 
ตามท่ีเห็นสมควร 
  เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรานี ้ใหหมายความรวมถึงผูซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน 
มอบหมายดวย 
 
  มาตรา ๓๐  พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจเขาไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการขุดดิน 
ตามมาตรา ๑๗ หรอืการถมดินตามมาตรา ๒๖ วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎ
กระทรวง 
หรือขอบัญญัติทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม  ท้ังน้ี ในระหวางเวลา 
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ และใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรอืตัวแทน 
หรือเจาของท่ีดินอํานวยความสะดวกตามสมควร 
 
  มาตรา ๓๑  ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่เห็นวาการขุดดินหรือการถมดินได 
กอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ใหพนักงานเจาหนาท่ีรายงานตอ 
เจาพนักงานทองถ่ินใหมีคําส่ังใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน  
หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแกไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แลว 
แตกรณ ีและใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือตามที่เห็นวาจําเปนเพื่อปองกัน 
หรือระงับความเสียหายน้ันได 
  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีคําส่ังเปนหนังสือใหผูขุดดิน ผูถม
ดิน 
หรือเจาของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือ 
จัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นวาจําเปนได แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่น 
ทราบทันที ถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นชอบดวยกับคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี ใหเจาพนักงาน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ทองถ่ินมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีพนักงานเจาหนาท่ีไดมีคําส่ังส่ังใหบุคคลดังกลาวปฏิบัติ 
ตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาท่ี และใหถือวาคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่เปนคําสั่งของ 
เจาพนักงานทองถิ่นมาตั้งแตตน 
  ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมมีหนังสือส่ังภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหคําส่ัง 
ของพนักงานเจาหนาที่เปนอันสิ้นผล 
 
  มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้พนักงานเจาหนาท่ีตอง 
แสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของ 
  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาท่ี ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้ใหเจาพนักงานทองถิ่นและ 
พนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
         หมวด ๕ 
       การอุทธรณ 
      --------------- 
 
  มาตรา ๓๔  ผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของท่ีดินผูใดไมพอใจคําส่ังของ 
เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหมีสิทธิ 
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
 
  ในกรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูออกคําสั่งตามวรรคหนึ่งในฐานะ 
เจาพนักงานทองถิ่นใหอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ 
  การอุทธรณตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไมเปนการทุเลาการบังคับตามคําสั่งของ 
เจาพนักงานทองถิ่น ถาผูอุทธรณประสงคจะขอทุเลาการบังคับตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
ใหย่ืนคําขอทุเลาพรอมอุทธรณ ในกรณีเชนนี ้ผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาต 
ใหทุเลาโดยมีเง่ือนไขหรือไมก็ได หรือจะส่ังใหวางเงินหรือหลักทรัพยประกันความเสียหายท่ีอาจ 
เกิดขึ้นก็ได 
  ใหผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี พิจารณาคําวินิจฉัย 
อุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
  คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการใหเปนที่สุด 
 
         หมวด ๖ 
               บทกําหนดโทษ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

       -------------- 
 
  มาตรา ๓๕  ผูใดทําการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือทําการถมดินตามมาตรา ๒๖ 
วรรคสาม โดยไมไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา  
๒๖ วรรคส่ี แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ัง
จํา 
ท้ังปรับ 
  หากการกระทําตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา  
๖ (๑) ผูนั้นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๓๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับ 
ไมเกินสามหมื่นบาทและปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไมปฏิบัติตาม 
 
  มาตรา ๓๗  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ตองระวาง 
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
  มาตรา ๓๘  ผูใดขัดขวางหรือไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงาน 
เจาหนาที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท 
 
  มาตรา ๓๙  ผูขุดดินผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๔๐  ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหหยุดการขุดดินหรือการ 
ถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไมปฏิบัติตามคําส่ังน้ัน 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๔๑  ผูใดไดรับคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหจัดการปองกันความเสีย 
หายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไมปฏิบัติตามคําส่ังน้ัน ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหม่ืนบาทและ 
ปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหารอยบาท ตลอดเวลาท่ีไมปฏิบัติตาม 
 
  มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหา 
ไดเมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลวใหถือวาคดีเลิกกัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 
 
  มาตรา ๔๓  ในกรณีท่ีหางหุนสวน บริษัทหรือนิติบุคคลอื่นกระทําความผิด 
ตามพระราชบัญญัตินี ้กรรมการ ผูจัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทําอันเปน 
ความผิดนั้นตองระวางโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะพิสูจน 
ไดวาการกระทํานั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 
  มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้ใหถือวาเจา
ของ 
อสังหาริมทรัพยที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและไดรับความ 
เสียหาย เนื่องจากการกระทําความผิดนั้น เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 
     บทเฉพาะกาล 
     ---------------- 
 
  มาตรา ๔๕  ผูใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามพระราชบัญญัตินี้อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับในทองที่ใด ใหปฏิบัติตาม 
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๖ แลวแตกรณี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช 
บังคับในทองท่ีน้ัน และเมื่อไดดําเนินการแลวใหถือวาผูนั้นไดรับใบรับแจงตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 ชวน หลีกภัย 
 นายกรัฐมนตร ี
 
           อัตราคาธรรมเนียมและคาใชจาย 
     ------------- 
 
 คาธรรมเนียม 
 (๑) คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน     ฉบบัละ  ๒,๐๐๐ บาท 
 (๒) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร       หนาละ           ๕ 
บาท 
 
                                                                                       คาใชจาย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 (๑) คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ี      ใหจายเทาที่จําเปน
และใชจาย 
                    ขุดดินหรือถมดิน     ไปจริง 
 (๒) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ   ใหจายเทาที่จําเปน
ตาม 
        สถานท่ีขุดดินหรือถมดิน    ระเบียบของทางราชการ 
                   แกผูไปทํางานเทา
อัตรา 
                  ของทางราชการ 
        
----------------------------------------------------------------
-------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีการขุดดินเพื่อ 
นําดินไปถมพื้นที่ที่ทําการกอสรางที่อยูอาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอยางกวางขวาง แตการขุดดินหรือ 
ถมดินดังกลาวยังไมเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการจึงอาจกอใหเกิดอันตรายแกทรัพยสินและ 
ความปลอดภัยของประชาชนได สมควรใหมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเพื่อใหการขุด
ดิน 
หรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่ 
กฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน  ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจา 
นุเบกษาและบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เขตผัง 
เมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง และในทองที่อื่นที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ประกาศกําหนดเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
        สุนันทา/แกไข 
        ๒๑/๑๒/๔๔ 
        a+b (C) 
 
 


