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กฎกระทรวง
กําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๘
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕) และมาตรา ๑๐ แห ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดินออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“แบบแปลน” หมายความวา แบบแสดงรายละเอียดในการขุดดินหรือถมดิน
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน
ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของ
บอดินหรือเนินดิน ระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น
วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตลอดจน
สภาพพื้นที่และบริเวณขางเคียง ระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุดหรือจะถม พรอมทั้งวิธีปฏิบัติ
หรือวิธีการสําหรับขุดดินหรือถมดินเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณหาคาเสถียรภาพความลาดเอียง
ที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคํานวณความปลอดภัยของกําแพงกันดิน
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ขอ ๒ ในการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ผูขุดดินหรือ
ถมดินจะตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุดดินหรือถมดิน และตองติดตั้งปาย
ขนาดกวางไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบเซนติเมตร ยาวไมนอยกวาสองรอยสี่สิบเซนติเมตร ในบริเวณที่ทํา
การขุดดินหรือถมดิน และสามารถเห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดินหรือถมดิน โดยแสดง
ขอความดังตอไปนี้
(๑) เนื้อที่โครงการที่จะทําการขุดดินหรือถมดิน
(๒) ขนาดพื้นที่ปากบอดิน เนินดิน ความลึกหรือความสูงของการขุดดินหรือถมดิน
(๓) วัตถุประสงคของการขุดดินหรือถมดิน
(๔) เลขที่ใบรับแจงและวันที่สิ้นสุดการขุดดินหรือถมดิน
(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 การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร ตองมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตให
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ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมาย
วาดวยวิศวกร
ขอ ๕ การขุดดินที่มีความลึกเกินยี่สิบเมตร ตองมีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
โดยมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและตองมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับ
วุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการขุดบอน้ําใชที่มีพื้นที่ปากบอดินไมเกินสี่ตารางเมตร
ขอ ๖ ในกรณีที่เปนการขุดดินเพื่อใชประโยชนในการฝงกลบขยะ วัสดุกระจายแพรพิษ
หรือรังสี ใหผูประสงคจะทําการขุดดินนําหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการนั้น มายื่นประกอบการ
แจงดวย
ขอ ๗ การขุ ดดิ นที่ มี ความลึ กจากระดั บพื้ นดิ นเกิ นสามเมตร หรื อมี พื้ นที่ ปากบ อดิ นเกิ น
หนึ่งหมื่นตารางเมตร ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะไม
นอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือ
สิ่งปลูกสราง โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ขอ ๘ ในระหวางการขุดดิน ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ ตองระบายน้ําบนพื้นดินบริเวณขอบบอดิน
ไมใหน้ําทวมขังและตองไมใชพื้นที่บริเวณขอบบอดินเปนที่กองดินหรือวัสดุอื่นใดในลักษณะที่อาจทําใหเกิด
การพังทลายของดินหรืออาจเปนอันตรายกับสิ่งปลูกสรางในบริเวณนั้น
ขอ ๙ ในระหวางการขุดดินและภายหลังการขุดดินแลวเสร็จ ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ เจาของที่ดิน
หรือผูครอบครองที่ดิน แลวแตกรณี ตองตรวจสอบเสถียรภาพของบอดินและดําเนินการใหมีความมั่นคง
ปลอดภัยอยูเสมอ
ขอ ๑๐ การขุดดินในบริเวณที่ติดกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผูขุดดิน ตองจัดใหมีสิ่งกันตก
หรือราวกั้นที่มีความมั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวางเพียงพอ หรือไฟสัญญาณ
เตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น ตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน
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ในกรณีการขุดดินตามวรรคหนึ่งในพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาใหแสงสวาง ตองทาสีสิ่งกันตกหรือราวกั้น
ดวยสีสะทอนแสงที่มองเห็นไดอยางชัดเจน
ขอ ๑๑ ผูขุดดินตามมาตรา ๑๗ ตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวา
หาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร ทําดวยวัสดุถาวร โดยติดตั้งไวทุกระยะไมเกินสี่สิบเมตร
รอบบอดินในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการขุดดิน
หมวด ๒
การถมดิน
ขอ ๑๒ ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ
ที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด โดยยื่นเอกสารแจงขอมูลดังตอไปนี้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการถมดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
(๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ํา
(๔) ระยะเวลาทําการถมดิน
(๕) ชื่อผูควบคุมงาน
(๖) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน
(๗) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการถมดิน
ขอ ๑๓ การถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม จะกระทําไดเฉพาะในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตก ถาจะกระทําในระหวางเวลาพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
เจาพนักงานทองถิ่น

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘

ขอ ๑๔ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูง
ของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ตองมีแบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของ
เนินดินเกินหาเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ตองมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
และรายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิ
วิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ขอ ๑๕ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูง
ของเนินดินตั้งแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ตองมีผูควบคุมงานซึ่งเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ขอ ๑๖ การถมดิน สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะ
เปนระยะไมนอยกวาความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือ
สิ่งปลูกสราง โดยการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร
ขอ ๑๗ การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผูถมดินตองติดตั้งปายสีสะทอนแสงเตือน
อันตรายขนาดกวางไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหนึ่งเมตร ทําดวยวัสดุถาวรไวบนเนินดิน
ที่ถมดานที่ติดกับทางสาธารณะ ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาทําการถมดิน
ขอ ๑๘ ในระหวางการถมดินและภายหลังการถมดินแลวเสร็จ ผูถมดิน เจาของที่ดิน หรือผูครอบครอง
ที่ดิน แลวแตกรณี ตองตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินใหมีความมั่นคงปลอดภัยอยูเสมอ
ใหไว ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
โภคิน พลกุล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๕ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ มีนาคม ๒๕๔๘

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดิน มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือ
เนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน
และระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น วิธีการปองกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก
ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน เพื่อประโยชนในการปองกันการพังทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสราง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

