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พระราชบัญญัติ
การขุดดิ นและถมดิ น
พ.ศ. 2543
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
เป็ นปี ที 55 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัตนิ ีมีบทบัญญัตบิ างประการเกียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึงมาตรา 29 ประกอบกับ
มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทยบัญ ญัติใ ห้ก ระทํา ได้โ ดยอาศัย อํา นาจตาม
บทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เรี
ี ยกว่า “พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543”
มาตรา 2 พระราชบัญ ญัตินี ให้ใ ช้บ ัง คับ เมือพ้น กํ า หนดสามสิบ วัน นั บ แต่ ว ัน ประกาศในราชกิจ จานุ เ บกษา
เป็ นต้นไป
มาตรา 3 พระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับในท้องทีดังต่อไปนี
(1) เทศบาล
(2) กรุงเทพมหานคร
(3) เมืองพัทยา
(4) องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน ซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
(5) บริเวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
เพือประโยชน์ในการป้ องกันอันตรายทีจะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติ
นีในท้องทีอืนนอกจากท้องทีตามวรรคหนึงตามทีเห็นว่าจําเป็ นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถินประกาศไว้โดยเปิ ดเผยก่อนวันใช้บงั คับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศ
ดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ทีว่าการอําเภอหรือกิงอําเภอ ทีทําการองค์การบริหารส่วนตําบล ทีทําการกํานัน และ
ทีทําการผูใ้ หญ่บา้ น แห่งท้องทีทีกําหนดไว้ในประกาศ
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี
“ดิน ” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียว์ ตั ถุต่างๆ ทีเจือปนกับดิน
“พืนดิน” หมายความว่า พืนผิวของทีดินทีเป็ นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทําแก่พนดิ
ื นเพือนําดินขึนจากพืนดิน หรือทําให้พนดิ
ื นเป็ นบ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พนดิ
ื น ทีเกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทําใดๆ ต่อดินหรือพืนดินเพือให้ระดับดินสูงขึนกว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินทีสูงขึนกว่าระดับพืนดินโดยการถมดิน
กฎหมายอาคาร
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“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนทีแสดงสภาพของทีดิน ทีตัง และขอบเขตของทีดินทีจะขุดดิน
หรือถมดิน รวมทังทีดินและสิงปลูกสร้างทีอยู่ขา้ งเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชีแจงรายละเอียดเกียวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินทีจะ
ขุดดิน หรือความสูงของเนินดินทีจะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงทีดิน
หรือสิงปลูกสร้างของบุคคลอืน วิธกี ารป้ องกันการพังทลายของดินหรือสิงปลูกสร้าง และวิธกี ารในการขุดดินหรือถมดิน
“เจ้าพนักงานท้องถิน” หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(3) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(4) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
(5) หัวหน้ าผู้บริหารท้องถินขององค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัด ตังขึน
กําหนดให้เป็ นราชการส่วนท้องถิน สําหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถินนัน
(6) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับในเขตท้องทีอืน นอกจาก (1) ถึง (5)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
“พนักงานเจ้าหน้าที” หมายความว่า ผูซ้ งเจ้
ึ าพนักงานท้องถินแต่งตังให้ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 5 พระราชบัญญัตนิ ีมิให้ใช้บงั คับแก่การขุดดินและถมดินซึงกระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอืน
ทีได้กาํ หนดมาตรการในการป้ องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนันแล้ว
มาตรา 6 เพือประโยชน์ในการป้ องกันการพังทลายของดินหรือสิงปลูกสร้าง ตลอดจนการอืนทีจําเป็ นเพือปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน
(2) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของ
บ่อดินทีจะขุดดิน ความสูงและพืนทีของเนินดินทีจะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตทีดินหรือสิงปลูกสร้าง
ของบุคคลอืน
(3) วิธกี ารป้ องกันการพังทลายของดินหรือสิงปลูกสร้าง
(4) วิธกี ารให้ความคุม้ ครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(5) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขอืนในการขุดดินหรือถมดิน
มาตรา 7 ในกรณีทได้
ี มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรืองใดตามมาตรา 6 แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ถือปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงนัน เว้นแต่เป็ นกรณีตามมาตรา 8
ในกรณีทยัี งมิได้มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรืองใดตามมาตรา 6 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินมีอํานาจออก
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถินกําหนดเรืองนันได้
ในกรณีทได้
ี มกี ารออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินกําหนดเรืองใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เรืองนัน ให้ข้อ กํา หนดของข้อ บัญ ญัติท้อ งถินในส่ว นทีขัด หรือ แย้งกับ กฎกระทรวงเป็ น อัน ยกเลิก และให้ข้อ กํา หนดของ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถินในส่วนทีไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บงั คับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินใหม่ตาม
มาตรา 8 แต่ตอ้ งไม่เกินหนึงปี นบั แต่วนั ทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ
การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถินตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่ อการดําเนินการทีได้กระทํา ไปแล้ว โดย
ถูกต้องตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนัน
มาตรา 8 ในกรณีทได้
ี มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรืองใดตามมาตรา 6 แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
มีอาํ นาจออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินในเรืองนันได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี
กฎหมายอาคาร
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(1) เป็ น การออกข้อ บัญ ญัติท้อ งถินกํ า หนดรายละเอีย ดในเรืองนั นเพิมเติม จากทีกํ า หนดไว้ใ น
กฎกระทรวง โดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(2) เป็ นการออกข้อบัญญัติท้องถินกําหนดเรืองนันขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนืองจาก
มีความจําเป็ นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิน
การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินตาม (2) ให้มผี ลใช้บงั คับได้เมือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รบั อนุ มตั ิ
จากรัฐมนตรี
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิน ตาม (2) ให้เสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั ข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนัน ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินนัน
ทราบด้วย
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนันไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถอื ว่าคณะกรรมการ
ได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนันแล้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินเสนอรัฐมนตรีเพือสังการต่อไป ถ้ารัฐมนตรี
ไม่สงการภายในสามสิ
ั
บวันนับแต่วนั ทีได้รบั ข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนัน ให้ถอื ว่ารัฐมนตรีได้อนุมตั ติ ามวรรคสอง
มาตรา 9 การแจ้ง หรือการส่ง คํา สังของเจ้า พนัก งานท้อ งถินตามพระราชบัญญัตินี ให้ทํา เป็ นหนัง สือส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้ผแู้ จ้ง ผูข้ ดุ ดิน ผูถ้ มดิน เจ้าของทีดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมลิ าํ เนาของผูน้ นั หรือจะทํา
เป็ นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชือรับแทนการส่งทางไปรษณียก์ ไ็ ด้
ในกรณีทไม่
ี อาจดําเนินการตามวรรคหนึงได้ ให้ปิดประกาศสําเนาหนังสือแจ้งหรือคําสัง แล้วแต่กรณี ไว้ในทีเปิ ดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ บริเวณทีมีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของทีดิน หรือตัวแทน ได้ทราบ
คําสังนัน เมือพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ทีได้มกี ารปิ ดประกาศดังกล่าว
มาตรา 10 ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี และมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ี และกําหนดกิจการอืนเพือปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัติ
นี
กฎกระทรวงนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
คณะกรรมการการขุดดิ นและถมดิ น
มาตรา 11 ให้มีค ณะกรรมการคณะหนึ งเรีย กว่ า “คณะกรรมการการขุด ดิน และถมดิน ” ประกอบด้ว ยอธิบ ดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง1เป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมทีดิน ผู้แทนกรมพัฒนาทีดิน ผู้แทน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม2 ผู้แทน
กรมการผังเมือง ผูแ้ ทนสภาวิศวกร และผูแ้ ทนสภาสถาปนิกแห่งละหนึงคน และผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่เกินสีคนซึงรัฐมนตรีแต่งตัง
เป็ นกรรมการ และให้หวั หน้าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง3 เป็ นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) ให้คาํ แนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 6
(2) ให้คาํ แนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถินในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
1

คําว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตนิ ี แก้ไขเป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 9 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน
อํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
2 คําว่า “ผูแ
้ ทนสํานักงานนโยบายและแผนสิงแวดล้อม” ในพระราชบัญญัตนิ ี แก้ไขเป็ น “ผูแ้ ทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม” โดยมาตรา 9 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
3 คําว่า “กรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตน
ิ ี แก้ไขเป็ น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 9 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าที
ของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
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(3) พิจารณาอุทธรณ์คาํ สังของเจ้าพนักงานท้องถิน ตามมาตรา 34 วรรคสอง
(4) ปฏิบตั หิ น้าทีอืนตามทีรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 13 กรรมการซึงรัฐมนตรีแต่งตังมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีมกี ารแต่งตังกรรมการในระหว่างทีกรรมการซึงแต่งตังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ งไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตัง
เพิมขึนหรือแต่งตังแทนตําแหน่ งทีว่าง ให้ผไู้ ด้รบั การแต่งตังนันอยู่ในตําแหน่ งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการซึงได้แต่งตัง
ไว้แล้วนัน
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตังอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
มาตรา 14 นอกจากการพ้นจากตําแหน่ งตามวาระตามมาตรา 13 กรรมการซึงรัฐมนตรีแต่งตังพ้นจากตําแหน่ ง
เมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ได้ร ับ โทษจํา คุ ก โดยคํา พิพ ากษาถึง ทีสุด ให้จํา คุ ก เว้น แต่ เ ป็ น โทษสํา หรับ ความผิด ทีกระทํ า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 15 การประชุ ม ของคณะกรรมการต้อ งมีกรรมการมาประชุมไม่น้ อ ยกว่า กึงหนึ งของจํา นวนกรรมการ
ทังหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในทีประชุมหรือไม่อาจปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้กรรมการซึงมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก กรรมการคนหนึงให้มเี สียงหนึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกเสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
มาตรา 16 คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตังคณะอนุ กรรมการเพือพิจารณา หรือปฏิบตั ิการตามทีคณะกรรมการ
มอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาใช้ขอ้ เท็จจริง คําอธิบาย คําแนะนําหรือความเห็นได้
ให้นํามาตรา 15 มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด 2
การขุดดิ น
มาตรา 17 ผู้ใ ดประสงค์จ ะทํา การขุด ดิน โดยมีค วามลึก จากระดับ พืนดิน เกิน สามเมตรหรือ มีพืนทีปากบ่ อ ดิน
เกินหนึงหมืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพืนทีตามทีเจ้าพนักงานท้องถินประกาศ กําหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน
ตามแบบทีเจ้าพนักงานท้องถินกําหนดโดยยืนเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี
(1) แผนผังบริเวณทีประสงค์จะทําการขุดดิน
(2) แผนผังแสดงเขตทีดินและทีดินบริเวณข้างเคียง
(3) รายการทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 6
(4) วิธกี ารขุดดินและการขนดิน
(5) ระยะเวลาทําการขุดดิน
(6) ชือผูค้ วบคุมงานซึงจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตติ ามทีกําหนดในกฎกระทรวง
(7) ทีตังสํานักงานของผูแ้ จ้ง
(8) ภาระผูกพันต่างๆ ทีบุคคลอืนมีสว่ นได้เสียเกียวกับทีดินทีจะทําการขุดดิน
(9) เอกสารและรายละเอียดอืนๆ ทีคณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามทีระบุไว้ในวรรคหนึงโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถินออกใบรับแจ้งตามแบบที
เจ้าพนักงานท้องถินกําหนดเพือเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู้ ันภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง และให้ผแู้ จ้งเริมต้นทําการ
ขุดดินตามทีได้แจ้งไว้ได้ตงแต่
ั วนั ทีได้รบั ใบรับแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีมีการแจ้ง
ตามวรรคหนึ ง ถ้า ผู้แ จ้งไม่แก้ไขให้ถูก ต้อ งภายในเจ็ด วันนับแต่ วนั ทีผู้แจ้งได้รบั แจ้งให้แก้ไ ขจากเจ้า พนักงานท้องถิน ให้
เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจออกคําสังให้การแจ้งตามวรรคหนึงเป็ นอันสินผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาทีกําหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถินออกใบรับแจ้งให้แก่ผแู้ จ้ง
ภายในสามวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งทีถูกต้อง
ผูไ้ ด้รบั ใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 18 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทีเก็บได้ตามมาตรา 17 วรรคห้า ให้เป็ นรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถินแห่งท้องทีทีมีการขุดดินนัน
มาตรา 19 ในระหว่า งการขุด ดิน ผู้ขุด ดิน ตามมาตรา 17 ต้อ งเก็บ ใบรับแจ้ง แผนผัง บริเ วณและรายการไว้ที
สถานทีขุดดินหนึงชุด และพร้อมทีจะให้พนักงานเจ้าหน้าทีตรวจดูได้
ถ้าใบรับแจ้งชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา 17 ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อ
เจ้าพนักงานท้องถินภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีทราบถึงการชํารุดสูญหายหรือถูกทําลายดังกล่าว
มาตรา 20 ผูข้ ดุ ดินตามมาตรา 17 ต้องทําการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 6
มาตรา 21 ผูข้ ุดดินตามมาตรา 17 ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบตั ติ ามมาตรา 20 และต้องรับผิดในการ
กระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนซึงได้กระทําในทางการทีจ้างหรือตามทีได้รบั มอบหมาย
มาตรา 22 การได้รบั ใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 17 ไม่เป็ นเหตุคมุ้ ครองการขุดดินทีได้ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็ นเจ้าของทีดิน ผู้ครอบครองทีดิน ลูกจ้างหรือ
ตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพือการนัน เว้นแต่จะมีเหตุทไม่
ี ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
มาตรา 23 การขุดบ่อนําใช้ทมีี พนที
ื ปากบ่อไม่เกินสีตารางเมตร ผูข้ ดุ ดินไม่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน
มาตรา 24 การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินไม่เกินสามเมตร เมือจะขุดดินใกล้แนวเขตทีดินของผูอ้ นใน
ื
ระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินทีจะขุดดิน ต้องจัดการป้ องกันการพังทลายของดินตามวิสยั ทีควรกระทํา
มาตรา 25 ในการขุด ดิน ถ้า พบโบราณวัต ถุ ศิล ปวัต ถุ ซากดึก ดํา บรรพ์ หรือ แร่ ทีมีคุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิจ หรือ
ทางการศึกษาในด้านธรณีวทิ ยา ให้ผขู้ ุดดินตามมาตรา 17 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 หยุดการขุดดินในบริเวณนันไว้ก่อนแล้ว
รายงานให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถินทราบภายในเจ็ด วัน นับ แต่ ว ัน ทีพบและให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถินแจ้ง ให้ก รมศิล ปากรหรือ
กรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี ให้ผขู้ ดุ ดินปฏิบตั กิ ารให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
หมวด 3
การถมดิ น
มาตรา 26 ผูใ้ ดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับทีดินต่างเจ้าของทีอยูข่ า้ งเคียง และ
มีพนที
ื ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพนที
ื ตามทีเจ้าพนักงานท้องถินประกาศกําหนด ต้องจัดให้มกี ารระบายนํา
เพียงพอทีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของทีดินทีอยู่ขา้ งเคียงหรือบุคคลอืน
พืนทีทีเจ้าพนักงานท้องถินประกาศกําหนดตามวรรคหนึง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
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การถมดินทีมีพนที
ื เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพนที
ื เกินกว่าทีเจ้าพนักงานท้องถินประกาศกําหนดตามวรรคหนึง
นอกจากจะต้องจัดให้มกี ารระบายนํ าตามวรรคหนึง ต้องแจ้งการถมดินนันต่อเจ้าพนักงานท้องถินตามแบบทีเจ้าพนักงาน
ท้องถินกําหนด
ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามทีระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถินออกใบรับแจ้งตามแบบที
เจ้าพนักงานท้องถินกําหนด เพือเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู้ ันภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง และให้ผแู้ จ้งเริมต้นทําการ
ถมดินตามทีได้แจ้งไว้ได้ตงแต่
ั วนั ทีได้รบั ใบรับแจ้ง ให้นําบทบัญญัตมิ าตรา 17 วรรคสาม วรรคสีและวรรคห้า มาตรา 18 มาตรา
19 และมาตรา 22 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 27 ผูถ้ มดินตามมาตรา 26 ต้องทําการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 6
มาตรา 28 ผูถ้ มดินตามมาตรา 26 ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบตั ติ ามมาตรา 27 และต้องรับผิดในการ
กระทําของลูกจ้างหรือตัวแทนซึงได้กระทําในทางการทีจ้างหรือตามทีได้รบั มอบหมาย
หมวด 4
พนักงานเจ้าหน้ าที
มาตรา 29 ผูใ้ ดได้รบั ความเสียหายหรือมีเหตุอนั ควรเชือได้ว่าอาจได้รบั ความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอัน
ไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 20 มาตรา 24 หรือมาตรา 27 มีสทิ ธิรอ้ งขอให้เจ้าพนักงานท้องถินสังให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนันได้
เมือได้รบั คําร้องขอตามวรรคหนึง ให้เจ้าพนักงานท้องถินสังให้พนักงานเจ้าหน้าทีเข้าไปตรวจสอบสถานทีขุดดินหรือ
ถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิน ถ้าเจ้าพนักงานท้องถินเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึนหรืออาจเกิดขึนจากการขุดดิน
หรือถมดินนัน ให้มอี ํานาจออกคําสังเป็ นหนังสือสังให้ผขู้ ุดดิน ผูถ้ มดิน หรือเจ้าของทีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการ
ป้ องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนันได้ตามทีเห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรานี ให้หมายความรวมถึงผูซ้ งเจ้
ึ าพนักงานท้องถินมอบหมายด้วย
มาตรา 30 พนักงานเจ้าหน้าทีมีอํานาจเข้าไปตรวจสอบสถานทีทีมีการขุดดินตามมาตรา 17 หรือการถมดินตาม
มาตรา 26 ว่าได้ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ หรื
ี อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน หรือประกาศทีออกตามพระราชบัญญัตนิ ี
หรือไม่ ทังนี ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขนถึ
ึ งพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทําการ และให้ผขู้ ดุ ดิน ผูถ้ มดิน หรือตัวแทน
หรือเจ้าของทีดินอํานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 31 ในกรณีทพนั
ี กงานเจ้าหน้าทีเห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลอืน ให้พนักงานเจ้าหน้าทีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถินให้มคี ําสังให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของทีดิน
หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้ องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึน หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนัน
แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอํานาจออกคําสังเป็ นหนังสือตามทีเห็นว่าจําเป็ นเพือป้ องกันหรือระงับความเสียหาย
นันได้
ในกรณีมเี หตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าทีมีคําสังเป็ นหนังสือให้ผขู้ ุดดิน ผูถ้ มดินหรือเจ้าของทีดินหยุดการขุดดิน
หรือการถมดิน หรือจัดการป้ องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนันตามทีเห็นว่าจําเป็ นได้
แล้ว รายงานให้เจ้า พนักงานท้องถินทราบทัน ที ถ้า เจ้าพนัก งานท้อ งถินเห็นชอบด้วยกับคําสังของพนัก งานเจ้าหน้ าที ให้
เจ้าพนักงานท้องถินมีหนังสือภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ทีพนักงานเจ้าหน้าทีได้มคี ําสังให้บุคคลดังกล่าวปฏิบตั ิตามคําสังของ
พนักงานเจ้าหน้าที และให้ถอื ว่าคําสังของพนักงานเจ้าหน้าทีเป็ นคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินมาตังแต่ตน้
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถินไม่มหี นังสือสังภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คําสังของพนักงานเจ้าหน้าทีเป็ นอันสิน
ผล
มาตรา 32 ในการปฏิบ ัติห น้ า ทีตามพระราชบัญ ญัตินี พนั ก งานเจ้า หน้ า ทีต้อ งแสดงบัต รประจํา ตัว พนัก งาน
เจ้าหน้าทีต่อบุคคลทีเกียวข้อง
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บัตรประจําตัวพนักงานเจ้าหน้าที ให้เป็ นไปตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 33 ในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้เจ้าพนักงานท้องถินและพนักงานเจ้าหน้าทีเป็ นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด 5
การอุทธรณ์
มาตรา 34 ผูข้ ุดดิน ผูถ้ มดิน หรือเจ้าของทีดินผูใ้ ดไม่พอใจคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 29 วรรคสอง
หรือมาตรา 31 วรรคหนึงหรือวรรคสอง ให้มสี ทิ ธิอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อผูว้ ่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีทราบ
คําสัง
ในกรณีทผูี ว้ ่าราชการกรุงเทพมหานครเป็ นผูอ้ อกคําสังตามวรรคหนึงในฐานะเจ้าพนักงานท้องถินให้อุทธรณ์คําสัง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึงและวรรคสอง ไม่เป็ นการทุเลาการบังคับตามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถิน ถ้าผูอ้ ุทธรณ์
ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถิน ให้ยนคํ
ื าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงือนไขหรือไม่กไ็ ด้ หรือจะสังให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหาย
ทีอาจเกิดขึนก็ได้
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคําวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วนั ทีได้รบั อุทธรณ์
คําวินิจฉัยของผูว้ ่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็ นทีสุด
หมวด 6
บทกําหนดโทษ
มาตรา 35 ผูใ้ ดทําการขุดดินตามมาตรา 17 หรือทําการถมดินตามมาตรา 26 วรรคสาม โดยไม่ได้รบั ใบรับแจ้งจาก
เจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 17 วรรคสอง หรือมาตรา 26 วรรคสี แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับ
ไม่เกินห้าหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
หากการกระทําตามวรรคหนึงเกิดขึนในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา 6(1) ผู้นันต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 36 ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา 20 หรือมาตรา 27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมืนบาทและปรับเป็ น
รายวันอีกวันละไม่เกินหนึงพันบาทตลอดเวลาทียังไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา 37 ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 24 และมาตรา 26 วรรคหนึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
มาตรา 38 ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อํานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าทีในการปฏิบตั กิ ารตามมาตรา
30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา 39 ผูข้ ุดดินผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท
หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 40 ผูใ้ ดได้รบั คําสังของเจ้าพนักงานท้องถินให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือ
มาตรา 31 วรรคหนึงหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังนัน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรือปรับไม่เกินห้าหมืนบาท หรือ
ทังจําทังปรับ
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มาตรา 41 ผูใ้ ดได้รบั คําสังของเจ้าพนักงานท้องถินให้จดั การป้ องกันความเสียหายทีอาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไข
การขุดดินหรือถมดินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึงหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังนัน ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสามหมืนบาทและปรับเป็ นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาทีไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา 42 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินีนอกจากมาตรา 35 วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถินหรือผู้ซึง
เจ้าพนักงานท้องถินมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เมือผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนทีเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแล้วให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
มาตรา 43 ในกรณีทผูี ้กระทําความผิดเป็ นนิติบุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนันเกิดจากการสังการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน หรือในกรณีทบุี คคล
ดังกล่าวมีหน้าทีต้องสังการหรือกระทําการและละเว้นไม่สงการหรื
ั
อไม่กระทําการจนเป็ นเหตุให้นิตบิ ุคคลนันกระทําความผิด ผู้
นันต้องรับโทษตามทีบัญญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน ๆ ด้วย
4

มาตรา 44 ในกรณีทมีี การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้ถอื ว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทอยู
ี ่ใกล้ชดิ หรือ
ติดต่ อกับทีดินทีมีการกระทําความผิดเกิดขึนและได้รบั ความเสียหาย เนืองจากการกระทําความผิดนัน เป็ นผู้เสียหายตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา 45 ผูใ้ ดขุดดินหรือถมดินอันมีลกั ษณะทีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถินตามพระราชบัญญัตนิ ีอยู่ก่อนวันที
พระราชบัญญัตนิ มีี ผลใช้บงั คับในท้องทีใด ให้ปฏิบตั ติ ามมาตรา 17 หรือมาตรา 26 แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีพระ
ราชบัญญัตนิ มีี ผลใช้บงั คับในท้องทีนัน และเมือได้ดาํ เนินการแล้วให้ถอื ว่าผูน้ นได้
ั รบั ใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตนิ ี
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนีคือ โดยทีปั จจุบนั มีการขุดดินเพือนําดินไปถมพืนทีทีทําการก่อสร้าง
ทีอยู่อาศัยหรือเพือกิจการอืนอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่เป็ นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สนิ และความปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพือให้การ
ขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถินอืนตามทีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง
ขึน ซึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดในราชกิจจานุ เบกษา และบริเวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับ
กฎหมายว่ า ด้วยการควบคุ มอาคาร เขตผัง เมือ งรวมตามกฎหมายว่า ด้ว ยการผัง เมือ ง และในท้อ งทีอืนทีรัฐ มนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด เป็ นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที 16ก วันที 7 มีนาคม 2543

4

มาตรา 43 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3(45) แห่งพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิมเติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเกียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2560
และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว

กฎหมายอาคาร

9
อัตราค่าธรรมเนี ยมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนี ยม
(1) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
(2) ค่าคัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่าย
(1) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที
ขุดดินหรือถมดิน
(4) ค่าเบียเลียงในการเดินทางไปตรวจสอบ
สถานทีขุดดินหรือถมดิน

ฉบับละ
หน้าละ

2,000
5

บาท
บาท

ให้จ่ายเท่าทีจําเป็ นและใช้จ่ายไปจริง
ให้จ่ายเท่าทีจําเป็ นตามระเบียบของ
ทางราชการแก่ผไู้ ปทํางานเท่าอัตราของ
ของทางราชการ

กฎหมายอาคาร

