
พระราชบัญญัตกิารขุดดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 

                                                               อนวัช  บูรพาชน                    
         วศิวกรโยธาเช่ียวชาญ 



ความเป็นมา  
ของพระราชบัญญัตกิารขุดดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 

 ปี 2535-2540 มีการ 

ก่อสร้างเป็นจ านวนมากมี 

ความต้องการดนิ เพื่อใช้ใน 

การถมปรับพืน้ที่ก่อสร้าง 

อาคารในปริมาณมาก 

เกิดปัญหาการพังทลาย 

ของบ่อดนิที่เกิดจากการ 

ขุดดนิลึก และปัญหาการท่วม 

ขังของน า้ในที่ดนิข้างเคียง   

จากการถมดนิ เป็นที่มาของ 

การประกาศใช้กฎหมายว่า 

ด้วยการขุดดนิและถมดนิ 
  



  วัตถุประสงค์ของการขุดดนิ ถมดนิ ทั่วไป  
  
• เพื่อขายดนิ 
• เพื่องานก่อสร้าง 
• เพื่อขุดบ่อเลีย้งสัตว์น า้ 
• เพื่อขุดบ่อเกบ็น า้ 
• เพื่อขุดบ่อทิง้ขยะ 
• เพื่อปรับพืน้ที่ 
• เพื่อท าคันกัน้น า้ 
         ฯ ล ฯ 
• พระราชบัญญัตกิารขุดดนิ
และถมดนิ พ.ศ.2543 
จงึไม่ได้ใช้บังคับกับทุกกรณี 
 



  วตัถุประสงคข์องการขดุดินทัว่ไป 



  วตัถุประสงคข์องการถมดินทัว่ไป 



  เจตนารมณ์ 
ของพระราชบัญญัตกิารขุดดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 

• เพื่อควบคุมการขุดดนิหรือถมดนิที่เก่ียวกับการก่อสร้างหรือ
กิจการอ่ืน ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ มิให้เกิด
อันตรายแก่ทรัพย์สินและกระทบกระเทอืน ต่อความปลอดภัย
ของประชาชน 



ปัญหาของการขุดดนิ 



ระยะห่างไม่เพียงพอ 



     ถนนพังเสียหาย 
•พระราชบญัญตัิการขดุดิน   
  และถมดิน พ.ศ.2543 
  ใช้บงัคบัไมไ่ด้ 
 
 
พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ.2522 

 



   
ดูดทราย 
ดดูทรายในที่ดนิเอกชน 
• พระราชบญัญตัิการขดุ
ดินและถมดิน พ.ศ.2543 
ใช้บงัคบัได้ ในเขตควบคมุ 

 
•ดดูทรายในที่สาธารณะ
พระราชบญัญตัิการขดุดิน
และถมดิน พ.ศ.2543 
ไม่ได้ใช้บงัคบั                     
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอนุญาต 
ให้ดูดทราย พ.ศ. 2523  



ปัญหาของการถมดนิ 



พืน้ที่บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดนิและถมดนิ 

• กฎหมายว่าด้วยการขุดดนิและถมดนิ ใช้บังคับทั่วทัง้ประเทศ 
หรือไม่ 

• ค าตอบ ไม่ใช่ 

• จะทราบได้อย่างไรว่าพืน้ที่ใดบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดนิ
และถมดนิ แล้ว หรือไม่ เมื่อใด 

• ค าตอบ พืน้ที่ใดบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการขุดดนิและถมดนิ
ต้องเป็นกรณีที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 3  ตรวจสอบได้จากพระราช
กฤษฎีกา+ผังเมืองรวม+ประกาศกระทรวงมหาดไทย 



พืน้ทีบ่งัคบัใช้กฎหมายวา่ดว้ยการ
ขุดดนิและถมดนิ 

            มาตรา 3 พระราชบัญญัตนีิใ้ห้ใช้บังคับในท้องที่
ดังต่อไปนี ้
            (1) เทศบาล 
            (2) กรุงเทพมหานคร 
            (3) เมืองพทัยา 
            (4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมาย
โดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
            (5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมาย
ว่าด้วยควบคุมอาคาร 
            (6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
            



            มาตรา3 (ตอ่ ) 
         เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกดิจากการ

ขุดดนิหรือถมดนิ ถ้าการขุดดนิ หรือถมดนิอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้ใช้บังคับ
พระราชบัญญัตนีิใ้นท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหน่ึงตามที่
เหน็ว่าจ าเป็นก็ได้ 
            ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้ บังคับไม่น้อยกว่าเจด็วัน ประกาศ
ดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่ง
อ าเภอ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ท าการก านัน และที่
ท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 



พืน้ทีบ่งัคบัใช้กฎหมายวา่ดว้ย
การขดุดนิและถมดนิ 

มาตรา 3 พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัใน
ท้องที่ดงัตอ่ไปนี ้
 (1) เทศบาล 
 (2) กรุงเทพมหานคร 
 (3) เมืองพทัยา 
 (4) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นตามที่มี
กฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ซึง่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
 (5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
บงัคบักฎหมายวา่ด้วยควบคมุอาคาร 
 (6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วย
การผงัเมือง 

          
 

พืน้ทีบ่งัคบัใช้กฎหมายวา่
ดว้ยการควบคุมอาคาร 

มาตรา 2 พระราชบญัญตัินีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัถดั
จากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา และจะใช้ บงัคบั
ในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา  
     ส าหรับเขตท้องที่ท่ีได้มีการประกาศให้ใช้บงัคบัผงั
เมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองหรือเขต
ท้องที่ท่ีได้เคยมีการประกาศดงักลา่ว ให้ใช้
พระราชบญัญตัินีบ้งัคบัตามเขตของผงัเมืองรวมนัน้ 
โดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฏีกา                
     ส าหรับอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคาร
ชมุนมุคนและโรงมหรสพ ให้ใช้บทบญัญตัิแห่ง
พระราชบญัญตัินีบ้งัคบัไม่วา่ท้องที่ท่ีอาคารนัน้ตัง้อยู่
จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัินี ้
หรือไม่ก็ตาม ฯลฯ 



กทม.   2520     
นนทบุรี 2534 
ปทุมธานี 2534 
ชลบุรี 2534
สมุทรสาคร 2534
สมุทรปราการ 
ฉะเชิงเทรา  2534
นครปฐม 2534 
นครราชสีมา 2535 
ขอนแก่น 2535     
เชียงใหม่ 2535      
ภเูกต็ 2534                
สงขลา 2535 

อ่างทอง 

สุพรรณบุรี 

อยุธยา 

พืน้ที่บังคับใช้เตม็
พืน้ที่จังหวัด โดย
มี ประกาศ มท. 

มี พรฎ.ก าหนดให้พืน้ที่
บงัคับใช้ กม.ควบคุม
อาคารเตม็พืน้ที่13จังหวัด 

สิงห์บุรี -มี ประกาศ มท.เกือบเตม็จังหวัด 

มี พรฎ.ก าหนดให้พืน้ที่บังคับ
ใช้ กม.ควบคุมอาคารชายฝ่ัง
ทะเลและทุกเกาะ 



การออกประกาศ มท.ให้ใช้ พรบ.การขุดดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 

• รับฟังความคิดเหน็ประชาชนในพืน้ที่ 

• ขอความเหน็ชอบจากสภาท้องถิ่น 

• เสนอข้อมูล เหตุผล ความจ าเป็น ผ่านจังหวัดให้ความเหน็ชอบ 

• ส่งเร่ืองผ่านจังหวัดไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง 

• กรม ฯ โดยส านักควบคุมและตรวจสอบอาคารเสนอเร่ืองให้
กระทรวงพิจารณา 

• คณะกรรมการตรวจร่างกฎหมาย มท. พจิารณา เชิญผู้แทน
ท้องถิ่นให้ข้อมูล 

• เสนอ รมต.มท. ออกประกาศ และลงราชกจิจานุเบกษา 





ดิน ? 

 
       มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนีิ ้
   "ดนิ" หมายความรวมถงึ หนิ กรวด หรือทราย และ
อินทรีย์วัตถุต่างๆที่เจือปนกับดนิ 
   "พืน้ดนิ" หมายความว่า พืน้ผิวของที่ดนิที่เป็นอยู่ตามสภาพ
ธรรมชาต ิ                              
   "แผนผังบริเวณ" หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดนิ 
ที่ตัง้ และขอบเขตของที่ดนิที่จะขุดดนิหรือถมดนิ รวมทัง้ที่ดนิ
และส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วธีิป้องกันการพงัทลายของดนิ
หรือส่ิงปลูกสร้าง และวธีิการในการขุดดนิหรือถมดนิ 



  กรณียกเว้นไม่ต้องใช้กฎหมายเพื่อลดความซ า้ซ้อน  
และภาระของประชาชน 

มาตรา 5 พรบ.นีม้ิให้ใช้บังคับแก่การขุดดนิและถม
ดนิซึ่งกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นที่ได้
ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตาม
กฎหมายนัน้แล้ว 





•             มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือสิ่ง
ปลกูสร้าง ตลอดจนการอ่ืนท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัินี ้ให้รัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
            (1) บริเวณห้ามขดุดนิหรือถมดิน 
            (2) ความสมัพนัธ์ของความลาดเอียงของบอ่ดินหรือเนินดนิตามชนิด
ของดิน ความ ลกึและขนาดของบอ่ดินท่ีจะขดุดิน ความสงูและพืน้ท่ีของเนินดิน
ท่ีจะถมดนิ และระยะห่างจากขอบบอ่ดินหรือเนินดนิถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลกูสร้าง
ของบคุคลอ่ืน 
            (3) วิธีการป้องกนัการพงัทลายของดินหรือสิ่งปลกูสร้าง 
            (4) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภยัแก่คนงานและ
บคุคลภายนอก 
            (5) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอ่ืนในการขดุดนิหรือถมดิน 

 
 



•       มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
    รักษาการตามพระราชบญัญตัินี ้และมีอ านาจออก
กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายไมเ่กินอตัรา
ท้ายพระราชบญัญตัินีแ้ละก าหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบตัิการ
ตามพระราชบญัญตัินี ้

   กฎกระทรวงนัน้เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา
แล้วให้ใช้บงัคบัได้ 

 
 



•       มาตรา 32 ในการปฏิบตัิหน้าท่ีตามพระราชบญัญตัินี ้
พนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบตัรประจ าตวัพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตอ่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

          บตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง  
 



• ปัจจบุนัมีกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน 
พ.ศ.2543 แลว้ จ านวน 5   ฉบบัไดแ้ก่ 

•  กฎกระทรวงก าหนดแบบบตัรประจ าตวัพนกังานเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.2544 

•  กฎกระทรวงก าหนดคณุสมบตัิของผู้ควบคมุงานในการขดุดิน ฯ พ.ศ.2546 

•  กฎกระทรวงก าหนดคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายในการขดุดนิและถมดิน    

     พ.ศ.2546 

•  กฎกระทรวงก าหนดมาตรการป้องกนัการพงัทลายของดนิหรือสิ่งปลกูสร้างใน 

    การขดุดินหรือถมดิน  พ.ศ. 2548 

•  กฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามขดุดินและถมดิน ในพืน้ท่ีบางสว่นในท้องท่ี ต.
หนองหอย และ ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม ่ และค.ท่าวงัตาล และ ต.หนองผึง้ 
อ.สารภี  จ.เชียงใหม ่ พ.ศ.2548  



 









ข้อบัญญัตท้ิองถิ่น 
 เป็นกฎหมายที่ก าหนดรายละเอียดเฉพาะส าหรับ
ท้องถ่ิน ออกได้ตามที่พระราชบญัญตัิให้อ านาจ
ไว้ ตามมาตรา 7 และ มาตรา 8 



มาตรา7 
• ในกรณีท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา 6 แล้ว ให้ องค์กร

ปกครองสว่นท้องถ่ินถือปฏิบตัิตามกฎกระทรวงนัน้ เว้นแตเ่ป็นกรณีตามมาตรา 8 
            ในกรณีท่ียงัมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา 6 ให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อบญัญตัิท้องถ่ินก าหนดเร่ืองนัน้ได้ ใน
กรณีท่ียงัได้มีการออกข้อบญัญตัิท้องถ่ินก าหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าตอ่ 
มามีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองนัน้ ให้ข้อก าหนดของข้อบญัญตัิท้องถ่ินใน
สว่นท่ีขดัหรือแย้งกบักฎกระทรวงเป็นอนัยกเลิก และให้ข้อก าหนดของข้อบญัญตัิ
ท้องถ่ินในสว่นท่ีไมข่ดัหรือแย้งกบักฎกระทรวงยงัคงใช้บงัคบัตอ่ไปได้จนกวา่จะมี
ข้อบญัญตัิท้องถ่ินใหมต่ามมาตรา 8 แตต้่องไมเ่กินหนึง่ปีนบัแตว่นัท่ีกฎกระทรวง
นีใ้ช้บงัคบั  
            การยกเลิกข้อบญัญตัิท้องถ่ินตามวรรคสาม ยอ่มไมก่ระทบกระเทือนตอ่
การด าเนินการท่ีได้กระท าไปแล้วโดยถกูต้องตามข้อบญัญตัิท้องถ่ินนัน้  

 
 



•       มาตรา 8 ในกรณีท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตาม
มาตรา 6 แล้ว ให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อบญัญตัิ
ท้องถ่ินในเร่ืองนัน้ได้ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
            (1) เป็นการออกข้อบญัญตัิท้องถ่ินก าหนดรายละเอียดใน
เร่ืองนัน้เพิ่มเตมิจากท่ี ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขดัหรือแย้งกบั
กฎกระทรวงดงักลา่ว 
            (2) เป็นการออกข้อบญัญตัิท้องถ่ินก าหนดเร่ืองนัน้ขดัหรือ
แย้งกบักฎกระทรวงดงั กลา่ว เน่ืองจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตผุล
พิเศษเฉพาะท้องถ่ิน 
 
      การออกข้อบญัญตัิท้องถ่ินตาม (2) ให้มีผลใช้บงัคบัได้เม่ือได้รับ
ความเห็นชอบจาก คณะกรรมการและได้รับอนมุตัิจากรัฐมนตรี  
 
 



•        คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความ
เห็นชอบในข้อบญัญตัิท้องถ่ินตาม (2) ให้เสร็จภายในหกสบิวนันบัแต่
วนัท่ีได้รับข้อบญัญตัิท้องถ่ินนัน้ ถ้าไมใ่ห้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตผุลให้
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ทราบด้วย  
       ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบญัญตัิท้องถ่ินนัน้ไมเ่สร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือวา่คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบ
ในข้อบญัญตัิท้องถ่ินนัน้แล้ว และให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเสนอ
รัฐมนตรีเพื่อสัง่การตอ่ไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สัง่การภายในสามสบิวนันบัแต่
วนัท่ีได้รับข้อบญัญตัิท้องถ่ินนัน้ให้ถือวา่รัฐมนตรีได้อนมุตัิตามวรรคสอง  



อปท. ท่ีตอ้งการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

1. ก าหนดรายละเอียดเฉพาะส าหรับท้องถ่ิน ออกได้เฉพาะเร่ืองตามมาตรา 
6 และเข้าเง่ือนไขกรณีตามท่ีพระราชบญัญตัิให้อ านาจไว้ ตามมาตรา 7 
และ มาตรา 8 เท่านัน้ 

2.  ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ท่ีตามระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี วา่ด้วยเร่ืองการรับฟังความคิดเห็น ฯ พ.ศ.2548 

3. ต้องประกาศลงราชกิจจานเุบกษาจึงจะมีผลบงัคบัใช้ได้ 



 



การขุดดนิ และถมดนิ 
กรณใีดทีต่้องแจ้ง 

ตอ่เจ้าพนกังานท้องถิน่ 
 



    มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะท าการขดุดินโดยมีความลกึ
จากระดบัพืน้ดินเกินสามเมตร หรือมีพืน้ท่ีปากบอ่ดินเกิน
หนึ่งหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลกึหรือพืน้ท่ีตามท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนด ให้แจ้งตอ่เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดโดยย่ืน
เอกสารแจ้งข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
 



               (1) แผนผงับริเวณท่ีประสงค์จะท าการขดุดนิ 
            (2) แผนผงัแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
            (3) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 
            (4) วิธีการขดุดินและการขนดนิ 
            (5) ระยะเวลาท าการขดุดิน 
            (6) ช่ือผู้ควบคมุงานซึง่จะต้องเป็นผู้ มีคณุสมบตัิตามท่ีก าหนดใน 

                     กฎกระทรวง 
            (7) ท่ีตัง้ส านกังานของผู้แจ้ง 
            (8) ภาระผกูพนัตา่งๆท่ีบคุคลอ่ืนมีสว่นได้เสียเก่ียวกบัท่ีดินท่ีจะท า 

                    การขดุดิน 
            (9) เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆท่ีคณะกรรมการก าหนดโดย 

                     ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  



•       ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบไุว้ในวรรคหนึง่
โดยถกูต้องแล้ว ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบรับ
แจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็น
หลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในเจ็ดวนันบัแต่
วนัท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นท าการขดุดิน
ตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตัง้แตว่นัท่ีได้รับแจ้ง  



      ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถกูต้อง ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้
ถกูต้องภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึง่ ถ้าผู้แจ้งไม่
แก้ไขให้ถกูต้องภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่ให้การแจ้ง
ตามวรรคหนึง่เป็นอนัสิน้ผล 

       ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวนันบัแตว่นัท่ี
ได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง  
   ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียคา่ธรรมเนียมและคา่ใช้จ่ายตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  



• มาตรา ๑๗ วรรคห้า 

    “ ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ” 



แนวทางการออกประกาศก าหนดความลึก พืน้ที่ในการแจ้ง 
การขุดดนิ ( ถมดนิ ) 

 



 



 



 



 



 

มีความลกึจากระดบัพืน้ดินเกินสามเมตร 



 

พืน้ท่ีปากบอ่ดินเกินหนึง่หม่ืนตารางเมตร 



 

ความลกึจากระดบัพืน้ดินเกินสามเมตร 

หรือมีพืน้ท่ีปากบอ่ดินเกินหนึง่หม่ืนตารางเมตร 

หรือพืน้ท่ีตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนด 



> 3.00 

มีการขุดดนิลึกเกิน 3.00 เมตร 



ก 

ข 

การวัดความลึกของบ่อดนิ 



 
มีขุดดนิการที่มีพืน้ที่ปากบ่อดนิเกนิ  

10,000 ตารางเมตร (6 ไร่ 1 งาน) 
 



มาตรา 23 การขดุบ่อน ้าใชท่ี้มีพ้ืนท่ีปากบ่อไม่เกินส่ีตารางเมตร ผู ้
ขดุดินไม่ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  

 
 



มาตรา 25 ในการขดุดิน ถา้พบโบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ ซากดึกด า
บรรพ ์หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดา้น
ธรณีวิทยา ใหผู้ข้ดุดินตามมาตรา 17 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 
หยดุการขดุดินในบริเวณนั้นไวก่้อนแลว้รายงานใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินทราบภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีพบและใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินแจง้ใหก้รมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แลว้แต่กรณี 
ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นน้ี ใหผู้ข้ดุดินปฏิบติัการใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนั้น  



การถมดนิ 
            มาตรา 26 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดนิโดยมีความสงูของ
เนินดินเกินกวา่ระดบัท่ีดินตา่งเจ้าของท่ีอยูใ่กล้เคียง และมีพืน้ท่ีของเนิน
ดินไม่เกินสองพนัตารางเมตร หรือมีพืน้ท่ีตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ประกาศก าหนด ต้องจดัให้มีการระบายน า้เพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยูข้่างเคียงหรือบคุคลอ่ืน  
            พืน้ท่ีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนดตามวรรคหนึง่ 
ต้องไม่เกินสองพนัตารางเมตร  
            การถมดนิท่ีมีพืน้ท่ีเกินสองพนัตารางเมตร หรือมีพืน้ท่ีเกินกวา่
ท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนดตามวรรคหนึง่ นอกจากจะต้องจดั
ให้มีการระบายน า้ตามวรรคหนึง่ ต้องแจ้งการถมดินนัน้ตอ่เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด  
 
 



      ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบไุว้ในวรรคสามโดยถกูต้องแล้ว ให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด 
เพื่อเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในเจ็ดวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง 
และให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นท าการถมดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตัง้แตว่นัท่ีได้รับใบรับ
แจ้ง ให้น าบทบญัญตัิมาตรา 17 วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา 
18 มาตรา 19 และมาตรา 22 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม  

 
 



 

พืน้ท่ีของเนินดินไมเ่กินสองพนัตารางเมตร หรือมีพืน้ท่ีตามท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนด ต้องจดัให้มีการระบายน า้เพียง
พอที่จะไมก่่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยูข้่างเคียง
หรือบคุคลอ่ืน 



มาตรา 27 ผูถ้มดินตามมาตรา 26 ตอ้งท าการถมดิน
ใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6  

 
มาตรา 28 ผูถ้มดินตามมาตรา 26 ตอ้งควบคุมลูกจา้ง
หรือตวัแทนใหป้ฏิบติัตามมาตรา 27 และตอ้งรับผิด
ในการกระท าของลูกจา้งหรือตวัแทนซ่ึงไดก้ระท าใน
ทางการท่ีจา้งหรือตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 



ผู้ด าเนินการ 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

แจ้งการขดุดินหรือถมดิน 

  พิจารณา 
ถกูต้อง    
7วนั 

3 วนั 
ออกใบรับแจ้ง   แจ้งให้แก้ไข 

ไม่ถกูต้อง    
7วนั       

แก้ไขภายใน 7 วนั ไม่ถกูต้อง 

ค าสัง่ให้การแจ้งสิน้ผล 





 



 
มาตรการควบคุมความปลอดภัย 

ในการขุดดนิและถมดนิ 
 

 



มาตรา 20 ผูข้ดุดินตามมาตรา 17 ตอ้งท าการขดุดิน
ใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6  



มาตรา 24 การขดุดินโดยมีความลึกจากระดบัพื้นดินไม่เกิน
สามเมตร เม่ือจะขดุดินใกลแ้นวเขตท่ีดินของผูอ่ื้นในระยะ
นอ้ยกวา่สองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีจะขดุดิน ตอ้ง
จดัการป้องกนัการพงัทลายของดินตามวสิยัท่ีควรกระท า  
 
 

 



  กฎกระทรวง 

ก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลาย
ของดนิหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดนิ
หรือถมดนิ 



มาตรการป้องกนัการพงัทลายของดิน 

ข้อ2 ขุดดิน/ถมดินป้าย 1.20 x 

2.40 

•เนือ้ทีโ่ครงการ                                     
•ขนาดพืน้ที ่
•วตัถุประสงค์การขุดดินหรือถมดิน 
•เลขทีใ่บรับแจ้ง/วนัทีส้ิ่นสุด 
•ช่ือคนคุมงาน/ออกแบบ 
•ช่ือ/ทีอ่ยู่ ผู้แจ้ง 
•ช่ือ/ทีอ่ยู่ เจ้าของทีด่ิน 
•ช่ือ/ทีอ่ยู่ ผู้ด าเนินการ 
•ฯลฯตามทีก่รมก าหนด 



ข้อ 3 ต้องขุดดินช่วง เช้า – เย็น / ท าตอนค า่ต้องได้รับอนุญาตเป็น   

            หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



มาตรการป้องกนัการพงัทลายของดิน 

เกนิ 3.00 ม. 

ข้อ4 แบบการขุดเกนิ  3.00 ม. 
พืน้ที่เกนิ 10,000 ตารางเมตร 
ต้องใช้ สามัญวศิวกร ออกแบบ 



มาตรการป้องกนัการพงัทลายของดิน 

20 

ข้อ5 แบบการขุดเกนิ 20.00 m ต้อง
ใช้ วุฒิวศิวกรออกแบบ และ 



มาตรการป้องกนัการพงัทลายของดิน 

  ข้อ5  การขุดดินเกนิ 20.00 m ต้องติดตั้งอุปกรณ์วดัการเคลือ่นตัวของ
ดิน 
( Inclenometer) 



มาตรการป้องกนัการพงัทลายของดิน 

ไม่เกนิ 4 ตารางเมตร 

ข้อ5  วรรคสอง กฎกระทรวงไม่ใช้บังคบักบับ่อน า้ใช้ที่มีพืน้ทีป่ากบ่อ  
ไม่เกนิ 4 ตารางเมตร 



มาตรการป้องกนัการพงัทลายของดิน 

ข้อ 6  ฝังกลบขยะ/วสัดุกระจายพษิ/แพร่รังสี ต้องแสดง

หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการน้ันมายืน่ประกอบ 



H 

ข้อ  7  ปากบ่อดนิ ต้องห่างจาก แนวเขตที่ดิน / ทีส่าธารณะ ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของ
ความลกึ เว้นแต่ การป้องกนัที่จัดท าโดยวิศวกร 

x=
2H 



ข้อ  8  ต้องระบายน า้บนพืน้ดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้ท่วมขงั 

           ไม่กองดิน / วสัดุอืน่ บนขอบบ่อ 



ข้อ 9 ต้องตรวจสอบความม่ันคงของบ่อดนิระหว่างขุดและหลงัขุด 

ให้มีความปลอดภัยเสมอ 



ข้อ 10 ขุดดนิตดิกบัทีส่าธารณะ / ในที่สาธารณะ ต้องจัดท าราวกนัตก 

ติดไฟ / สัญญาเตอืนอนัตราย / ทาสีสะท้อนแสง ตลอดระยะเวลาการขุดดนิ 



ข้อ 11 ต้องมีป้ายเตือนอนัตรายขนาด 0.50 x 1.00  เมตร               
ทุกระยะ 40.00 เมตร ตลอดเวลาการขุดดิน     

อนัตราย อนัตราย 

ไม่เกนิ 40.00 ม. 



การถมดนิ 

เกนิกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ 



ข้อ 12 ถมดินเกนิกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของและเกนิ 
2,000 เมตร ต้องยืน่เอกสารดังนี ้

1) แผนผงับริเวณทีป่ระสงค์จะท าการถมดนิ 

2) แผนผงัแสดงเขตที่ดนิและที่ดนิบริเวณข้างเขต 

3) วธีิการถมดนิและการระบายน า้ 

4) ระยะเวลาท าการถมดนิ 

5) ช่ือผู้ควบคุมงาน 

6) ช่ือและทีอ่ยู่ของผู้แจ้งการถมดนิ 

7) ภาระผูกพนัต่าง ๆ ทีบุ่คคลอืน่มส่ีวนเกีย่วกบัทีด่นิทีจ่ะท า
การถมดนิ 



ข้อ 13 ต้องถมดินช่วง เช้า – เย็น / ท าตอนค ่าต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 



ข้อ 14 วรรคแรก ถมดินเกนิ 2,000 เมตร และสูงตั้งแต่ 2.00 เมตร 
ต้องมีแบบแปลน / รายการค านวณ ของสามัญวิศวกรโยธา 

2.00 



ข้อ 14 วรรคสอง ถมดินเกนิ 2,000 เมตร และสูงตั้งแต่ 5.00 เมตร 
ต้องมีแบบแปลน / รายการค านวณ ของวุฒิวศิวกรโยธา 

5.00 



2.00 

ข้อ 15 ถมดินเกนิ 2,000 เมตร และสูงตั้งแต่ 2.00 เมตร  

ต้องมีผู้ควบคุมงาน เป็นผู้ทีมี่ใบ กว. ตั้งแต่ ภ.ย. 



ข้อ 16 ส่วนฐานของเนินดินต้องห่างจากเขตทีด่ินของบุคคล
อืน่ / ทีส่าธารณะไม่น้อยกว่า ความสูงเนินดิน 

H  

H 



ข้อ 16 ถ้ามีระยะห่างของเนินดินน้อยกว่า ความสูงต้อง
จัดให้มีการป้องกนัซ่ึงรับรองโดยวศิวกร 

H  



ข้อ 17 การถมดินติดกบัทางสาธารณะ ต้องมีป้ายสีสะท้อนแสงเตือน

อนัตรายขนาด 0.80 x 1.00 ปักอยู่บนเนินดินทีถ่มด้านติดกบัทาง

สาธารณะตลอดเวลาท าการถมดิน 



ข้อ 18 ในระหว่างถมดิน และภายหลงัถมดินต้องมีการ

ตรวจสอบเสถียรภาพความม่ันคงอยู่เสมอ 



 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 





 



"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า 
 ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัตกิารตาม

พระราชบัญญตัินี ้   

 



 
การออกค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 



อ านาจ&หน้าทีข่องพนักงาน
เจ้าหน้าที่ 

กรณมีกีารร้องเรียน (ม.29) 
 หยุดขุดดนิ/ถมดนิ 

จัดการป้องกันความ 
เสียหาย 

จัดการแก้ไขการ 
ขุดดนิหรือถมดนิ 

ออกไปตรวจสอบ รายงาน จพถ. จพถ. ออกค าส่ัง 

ร้องขอให้ตรวจ 



อ านาจ&หน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 กรณทีีพ่บปัญหาเอง(ม.31)  

 

รายงาน จพถ. จพถ. ออกค าส่ัง 

หยุดขุดดนิ/ถมดนิ 

จัดการป้องกันความ 
เสียหาย 

จัดการแก้ไขการ 
ขุดดนิหรือถมดนิ 

 
พบปัญหา 

ขุดดนิหรือถมดนิ 
 



อ านาจ&หน้าทีข่องพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 กรณทีีพ่บเหตุฉุกเฉิน(ม.31 วรรค 2)  

 

รายงาน  
จพถ. 

กรณี 
ฉุกเฉิน 

จพถ. ออกค าส่ัง 
ภายใน 7 วัน 

พงจ.ออก  
ค าส่ังให้ 
•หยุด 
•ป้องกัน 
•แก้ไข 

เกนิ 7 วัน 

ค าส่ังที่ พงจ.ออก  
เป็น ค าส่ัง จพถ. 
•หยุด 
•ป้องกัน 
•แก้ไข 



  

 



• การอุทธรณ์   

               มาตรา 34 ผู้ขดุดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินผู้ใดไมพ่อใจค าสัง่ของเจ้า
พนกังานท้องถ่ินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึง่หรือวรรค
สอง ให้มีสิทธิอทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่วตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัภายในสามสิบวนันบั
แตว่นัท่ีทราบค าสัง่  
            ในกรณีท่ีผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกค าสัง่ตามวรรคหนึง่ใน
ฐานะเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้อทุธรณ์ค าสัง่ดงักลา่วตอ่คณะกรรมการ  
            การอทุธรณ์ตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ไมเ่ป็นการทเุลาการบงัคบัตาม
ค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ถ้าผู้อทุธรณ์ประสงค์จะขอทเุลาการบงัคบัตาม
ค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ให้ย่ืนค าขอทเุลาพร้อมอทุธรณ์ ในกรณีเช่นนี ้ผู้วา่
ราชการจงัหวดัหรือคณะกรรมการจะอนญุาตให้ทเุลาโดยมีเง่ือนไขหรือไมก่็ได้ หรือ
จะสัง่ให้วางเงินหรือหลกัทรัพย์ประกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ก็ได้  
            ให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือคณะกรรมการ แล้วแตก่รณี พิจารณาค า
วินิจฉยัอทุธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีได้รับอทุธรณ์  
            ค าวินิจฉยัของผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือคณะกรรมการให้เป็นท่ีสดุ   



• บทก าหนดโทษ 
              มาตรา 35 ผู้ใดท าการขดุดินตามมาตรา 17 หรือท าการถมดินตาม

มาตรา 26 วรรคสาม โดยไมไ่ด้รับใบแจ้งจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามมาตรา 17 
วรรคสอง หรือมาตรา 26 วรรคสี่ แล้วแตก่รณี ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหนึง่ปี 
หรือปรับไมเ่กินห้าหม่ืนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
            หากการกระท าตามวรรคหนึง่เกิดขึน้ในบริเวณห้ามขดุดินหรือถมดิน
ตามมาตรา 6 (1) ผู้นัน้ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินสองปี หรือปรับไมเ่กินหนึง่
แสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  



• บทก าหนดโทษ (ต่อ) 
               มาตรา 36 ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา 20 หรือมาตรา 

27 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหม่ืนบาทและปรับเป็นรายวัน
อีกวันละไม่เกินหน่ึงพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัตติาม  
            มาตรา 37 ผู้ใดไม่ปฏิบัตติามมาตรา 24 และมาตรา 
26 วรรคหน่ึง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท  
            มาตรา 38 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวก
ตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตกิารตามมาตรา 
30 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท  



• บทก าหนดโทษ (ต่อ) 
         มาตรา 39 ผู้ขดุดินผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามมาตรา 25 ต้องระวางโทษจ าคกุ      

ไมเ่กินหนึง่เดือนหรือปรับไมเ่กินห้าพนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  
      มาตรา 40 ผู้ใดได้รับค าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถ่ินให้หยดุการขดุดินหรือ
การถมดินตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหนึง่หรือวรรคสอง  

     ไมป่ฏิบตัิตามค าสัง่นัน้ ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กินหนึง่ปี หรือปรับไมเ่กินห้าหม่ืน
บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ  

 
 



• บทก าหนดโทษ (ต่อ) 
             มาตรา 41 ผู้ใดได้รับค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการ

ป้องกันความเสียหายที่อาจเกดิขึน้หรือจัดการแก้ไขการขุดดนิหรือถมดนิ
ตามมาตรา 29 วรรคสอง หรือมาตรา 31 วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ไม่
ปฏิบัตติามค าส่ังนัน้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกนิสามหม่ืนบาทและปรับเป็น
รายวันอีกวันละไม่เกนิห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัตติาม  
          มาตรา 42 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนีิน้อกจากมาตรา 
35 วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้เม่ือผู้ต้องหาได้ช าระ
ค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลกิกัน
ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความอาญา  



• บทก าหนดโทษ (ต่อ) 
               มาตรา 43 ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัทหรือนิตบุิคคลอ่ืนกระท า

ความผิดตามพระราชบัญญัตนีิ ้กรรมการ ผู้จัดการหรือบุคคลใดซึ่ง
รับผิดชอบในการกระท าอันเป็นความผิดนัน้ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติ
ไว้ส าหรับความผิดนัน้ๆด้วย เว้นแต่จะพสูิจน์ได้ว่าการกระท านัน้ได้กระท า
โดยตนมไิด้รู้เหน็หรือยนิยอมด้วย  
      มาตรา 44 ในกรณีที่มีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตนีิ ้ให้
ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชดิหรือตดิต่อกับที่ดนิที่มีการกระท า
ความผิดเกดิขึน้และได้รับความเสียหาย เน่ืองจากการกระท าความผิดนัน้ 
เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวธีิพจิารณาความอาญา บทเฉพาะกาล   



แนวทางด าเนินคดีอาญา 



  ปัญหา 
การขดุดิน 







ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 

www.dpt.go.th  
02-299-4348,61-64 

http://www.dpt.go.th/

