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มาตรา ๔๓ กรณีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคล กระทาความผิด
๑๗๗
มาตรา ๔๔ ให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
๑๗๙
บทเฉพำะกำล
มาตรา ๔๕ รองรับกรณีการขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
มีผลใช้บังคับ
๑๘๑
บัญชีท้ำย
๑๘๕
หมำยเหตุท้ำยพระรำชบัญญัติ
๑๙๐
ภำคผนวก
๑๙๒
๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ของกรมที่ดิน
๑๙๓
๒. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ของพรรคประชากรไทย ๒๐๑
๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ๒๐๕
๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ที่ ครม. รับหลักการ
๒๑๘
บรรณำนุกรม
๒๓๐
๑. เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔ (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ๒๓๑
๒. เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖ (ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....)
๒๓๒
๓. เอกสารการประชุมคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร
๒๓๓
๔. เอกสารการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
๒๓๔
๕. เอกสารการประชุมคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา
๒๓๔
๖. เอกสารการประชุมวุฒิสภา
๒๓๕
๗. คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๓๕

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ควำมเป็นมำและหลักกำรของพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓
๑. ควำมเป็นมำในกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ....
๑.๑ สภำพปัญหำกำรขุดดิน
สื บ เนื่ อ งจากกรณี ที่ บ ริ ษั ท พงษ์ สุ ริ น ทร์ จ ากั ด และบริ ษั ท ในเครื อ
ได้ขุดดินของบริษัทฯ เพื่อนาดินไปถมที่จัดสรรของตน ทาให้ที่ดินของราษฎรกรุงเทพมหานคร
(นาวาอากาศโทธงชัย ภาพนา) ซึ่งมีเขตติดต่อกันพังทลายและสูญหาย โดยได้เคยร้องเรียน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อรอง
นายกรั ฐ มนตรี (นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ ) เพื่ อ ขอให้ พิ จ ารณาให้ ค วามเป็ น ธรรม ซึ่ ง รอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ได้มีคาสั่งให้ยกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว๑
รัฐมนตรีประจาส านั กนายกรัฐมนตรีมีบั นทึ กลงวันที่ ๒๓ มกราคม
๒๕๓๒ ถึงสานัก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ขอให้ สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
ตรวจสอบว่า มีบทกฎหมายใดที่จะสามารถนามาใช้บังคับเพื่อควบคุมมิให้มีการขุดดินจน
เป็นเหตุให้เกิดการทรุดตัวของพืนดินในบริเวณใกล้เคียงหรือทาให้ที่พักอาศัยของประชาชน
พังทลายลง รวมทั งมีบ ทกฎหมายใดที่จะลงโทษผู้กระทาหรือไม่ หากปรากฏว่ายังไม่ มี
กฎหมายก็ขอให้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จะ
สามารถนามาใช้บังคับเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึนในอนาคตด้วย (ปัญหาเนื่องจากการ
ขุดดินในบริเวณหมู่บ้านปิ่นเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)
ในชันการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ มีผู้แทน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณา สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี๒
(๑) ผู้ แ ทนสานั ก ผังเมื องชี แจงว่า ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารผังเมื อ ง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ในกรณี ที่มีการใช้บังคับ ผังเมืองเฉพาะในท้องที่ ใด สานั กผังเมืองมีอานาจ
กาหนดระดับพืนดินในท้องที่นันได้ ซึ่งหากมีการกาหนดระดับพืนดินไว้ก็น่าจะแก้ปัญหา
เรื่องการขุดดินได้ทางหนึ่ง แต่โดยที่การใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเป็นเรื่องที่มีรายละเอียด
๑

หนั งสื อส านั กเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗(๔)/๘๔๖๖ ลงวัน ที่ ๑๑

มิถุนายน ๒๕๓๔
๒

บันทึกสรุป เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขุดดินทาให้ที่ดินข้างเคียงพังทลายและสูญหาย
(เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
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๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มากจึงกระทาได้ยาก และการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะต้องตราเป็นพระราชบัญญั ติให้ใช้
บังคับผังเมืองเฉพาะ ซึ่งทาให้การแก้ไขปัญหาเรื่องนีอาจจะไม่ทันการณ์ สานักผังเมืองจึงมี
นโยบายจะแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยให้อานาจการกาหนดระดับ
พื นดิ น ในกรณี ที่มี ก ารใช้ บั งคั บ ผังเมื อ งรวมด้ วย ซึ่ งจะมี ผ ลท าให้ การแก้ไขปั ญ หาต่ างๆ
กระทาได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ทังนี เพราะการใช้บังคับผังเมืองรวมในท้ องที่ใด
สามารถกระทาได้โดยการออกกฎกระทรวง
ส าหรับ ปั ญ หาการขุ ด ดิ น ซึ่ ง ท าให้ เกิ ด การพั ง ทลายของดิ น นั น
น่าจะเกิดขึนเนื่องจากการขุดดินโดยไม่ได้มีการลดระดับของชันดินให้ได้มาตรฐาน และการ
ก าหนดมาตรฐานดั ง กล่ าวนั นต้ อ งขึ นอยู่ กั บ เงื่ อ นไขหลายอย่ า ง เช่ น ลั ก ษณะของดิ น
สภาพแวดล้อมของบริเวณที่จะขุดดิน เครื่องมือ เครื่องใช้ในการขุดดิน เป็นต้น
(๒) ผู้แทนกรมโยธาธิการชีแจงว่า พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ควบคุมไม่ถึงการขุดดินในลักษณะตามที่เกิดขึนนี เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าว
ควบคุ ม เฉพาะการขุ ด ดิ น เพื่ อ ประโยชน์ ในการก่ อ สร้ า งอาคารเท่ า นั น (ข้ อ ๑๕ แห่ ง
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒) โดยกาหนดว่าเมื่อ มี การขุ ดดิ นในบริเวณที่ ใกล้ห รือชิ ดอาคาร ถนน หรือ
กาแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือกาแพงนัน ผู้ดาเนินการต้องจัดให้มี
ไม้คายันเข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจาเป็นเพื่อความปลอดภัยและต้องตรวจสอบ
แก้ไขคายัน เข็มพืด และฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ
โดยกรมโยธาธิการมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้าจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อขยายหลักการของพระราชบัญ ญัติดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการขุดดิน
ในลักษณะตามที่เกิดขึนนี ก็น่าจะไม่มีปัญหาแก่เจ้าหน้าที่ในการควบคุมแต่อย่างใด
(๓) ผู้แทนกรมที่ดิน (ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการควบคุม
การจั ด สรรที่ ดิ น ตามประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๒๘๖ ลงวั น ที่ ๒๔ พฤศจิ ก ายน
๒๕๑๕) ชีแจงว่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ฯ คณะกรรมการควบคุมการ
จัดสรรที่ดินมีอานาจในการตรวจสอบแผนผังและแบบก่อสร้างภายในเขตโครงการจัดสรรที่ดิน
ซึ่งถ้าในโครงการนันจะมีการขุดบ่อหรือสระ ผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินต้องแสดงโครงสร้าง
หรือแบบก่อ สร้างมาด้วย อย่างไรก็ต าม หลั กเกณฑ์ ที่ว่าการขุดบ่ อหรือสระจะต้องขุ ด
อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนไหลของดินอันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินนัน
ไม่ได้มีการวางระเบียบไว้ แต่คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป และ
ในทางปฏิบัติผู้ขออนุญาตจัดสรรที่ดินจะให้วิศวกรเป็นผู้รับรอง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๔) ผู้ แทนกรุงเทพมหานครชี แจงว่า ขณะนี สภากรุงเทพมหานคร
กาลังพิจารณาออกข้อบัญญัติเพื่อควบคุมการขุดดินโดยได้ตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อ
พิจารณาศึกษาเรื่องแผ่นดินถล่ม คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวจะศึกษาความเป็นไปได้
ในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครโดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๙๗ (๑) ประกอบกับ
มาตรา ๘๙ แห่งระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ที่บัญญัติให้กรุงเทพ
มหานครตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอานาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานคร
(๕) ผู้ แ ทนส านั ก งานคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ชี แจงว่ า
สานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี (ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๒) ให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอัน
อาจจะเกิดขึนจากการขุดหน้าดิน และพบว่าการขุดหน้าดินก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนี
๑) ทาให้ที่ดินสูญเสียสมรรถนะในการใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม
หรือประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนในอนาคต
๒) การขุดดินในระดับลึกจะทาให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งหากไม่
ควบคุมอย่างเหมาะสมก็อาจจะทาให้เกิดการถล่มของดินบริเวณข้างเคียงได้ ในกรณีที่มี
อาคารบ้านเรือนก็จะถล่มตามลงมาด้วย และหากที่ดินข้างเคียงเป็นของผู้อื่นก็จะทาให้
ที่ดินนันเสื่อมคุณค่าไปด้วย
๓) การขุดดินในระดับลึกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับนาในดิน
และนาบาดาลได้ นอกจากนัน หากสูบทิงยังแหล่งนาสาธารณะก็จะทาให้เกิดการแพร่กระจาย
ของตะกอนขุ่นข้นสู่แหล่งนาสาธารณะ
๔) อาจทาความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดี
ที่อาจปรากฏในที่ดินที่ขุดได้โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ส านั ก งานคณะกรรมการสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ มี ค วามเห็ น ว่ า
ผลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มจากการขุ ด ดิ น มี อ ยู่ จ ริง และความรุน แรงของผลกระทบนั น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ หากมีการควบคุมให้เหมาะสมเกี่ยวกับความลึก ขอบเขตของ
การขุ ด ความลาดเอี ย งของปากหลุ ม ที่ ท าการขุ ด การระบายน าทิ ง และการขนส่ งให้
สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะสภาพแวดล้ อ มของพื นที่ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องดิ น แต่ เนื่ อ งจากใน
ปั จ จุบั น ยั งไม่ มี กฎหมายหรือ หน่ วยงานควบคุ ม การขุด ดิ น ในที่ ดิ น ที่ เป็ น กรรมสิ ท ธิ์ข อง
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๔
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เอกชน จึงไม่อาจนาหลักเกณฑ์ การพิจารณาตามหลักวิชาการมาควบคุมให้มีผลในทาง
ปฏิบัติได้
(๖) ผู้แทนอัยการชีแจงว่า ปัจจุบันมีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่ งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๗ (ใช้สิทธิเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพ ย์เดือดร้อน
เสียหาย) มาตรา ๑๓๔๒ (ขุดบ่อในระยะสองเมตรจากแนวเขตที่ ดินไม่ได้) และมาตรา
๑๓๔๓ (ห้ามขุดดินจนอาจเป็นอันตรายแก่ความอยู่มั่นแห่งที่ดินติดต่อ) ซึ่งเป็นบทบัญญัติ
ที่จะควบคุมและป้องกันการขุดดินอันอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้
โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะต้องฟ้องร้องต่อศาล วิธีการควบคุมและป้องกันอีก
ประการหนึ่งอาจอาศัยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๑๘ ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอานาจตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว
ประกาศกาหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อกาหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขุดดินได้
(๗) เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น ดังนี
๑) ความรับผิดทางแพ่ง บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (มาตรา ๔๒๐-มาตรา ๔๒๑) บัญญัติให้ผู้กระทาละเมิดจะต้องใช้
ค่าสินไหมทดแทน และมาตรา ๑๓๔๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติ
ห้ามมิให้ขุดดินจนอาจเป็นเหตุอันตรายแก่ความอยู่มั่นแห่งที่ดิ นติดต่อนัน เป็นบทบัญญัติ
โดยตรงที่ จะควบคุมและป้ องกัน การขุดดิน ในลักษณะที่ อาจเป็น เหตุ ให้ เกิดอัน ตรายได้
แต่วิธีที่จะระงับหรือบรรเทาความเสียหายนัน ผู้ได้รับความเสียหายจะต้องไปฟ้องร้องเอาเอง
เพื่อให้ศาลสั่งให้ผู้ที่กระทาละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือให้ศาลสั่งให้ยุติการกระทา
อันอาจก่อให้เกิดอันตรายนัน
๒) ความผิดทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนไว้หลายกรณี (มาตรา ๒๑๗-มาตรา ๒๓๙) แต่ไม่มี
บทบัญญัติที่จะนามาใช้บังคับแก่การขุดดินจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายตามกรณีเหตุการณ์
ตามปัญหานีได้โดยตรง
๓) การควบคุมการขุดดิน
๓.๑) ประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่ ๒๘๖ ลงวั น ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ (ควบคุมการจัดสรรที่ดิน) ประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวได้กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่ ดิน รวมทังมาตรการควบคุมธุรกิจจัดสรรที่ดินไว้โดยให้
อานาจคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินในการตรวจพิจารณาโครงการจัดสรรที่ดิน
รายละเอียด แผนผัง และรายการก่อสร้าง ซึ่งถ้าโครงการจัดสรรที่ดินใดมีการขุดบ่อหรือสระ
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๕
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ผู้จั ดสรรที่ ดิ น ต้อ งเสนอโครงสร้างหรือ แบบก่ อสร้างของบ่ อ หรือ สระที่ จะขุด นั นเพื่ อ ให้
คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็น
กรณีๆ ไป แต่มิได้มีการวางระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์ในการขุดบ่อหรือสระไว้ อย่างไรก็ตาม
ในขณะนีหากมีการขุดดินในเขตโครงการจัดสรรที่ดินก็ยังมีองค์กรของรัฐที่จะควบคุมการ
ขุดดินไว้ได้
๓.๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามพระราช
บัญญัติดังกล่าวมีส่วนช่วยควบคุมการขุดดินไว้เฉพาะการขุดดินที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ก่อสร้างอาคารเท่านัน
๓.๓) พระราชบัญญัตินาบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีส่วนช่วยควบคุมการขุดดินเฉพาะในส่วนที่เป็นการขุดดินเพื่อการนานาบาดาล
ขึนมาใช้หรือเพื่อการระบายนาลงบ่อบาดาล ซึ่งจะต้องมีการขุดลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า ๑๕
เมตร ดังนัน หากมีการขุดดินโดยเปิดหน้าดินลึกลงไปในระดับความลึกเท่าๆ กัน แต่ไม่ใช่
เป็นการนานาบาดาลขึนมาใช้หรือเพื่อการระบายนาลงบ่อนาบาดาลดังเช่นการขุดดินเพื่อ
ขายหน้าดินตามปัญหาที่เกิดขึนนี ก็จะไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัตินาบาดาลฯ
๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยทางอื่น
๔.๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามพระราช
บัญญัติดังกล่าว เมื่อมีการใช้บังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในท้องที่ใดแล้ว บุคคลใด
จะใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจากที่ได้กาหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไม่ได้ หรือ
ปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อกาหนดของผังเมืองรวมหรือ ผังเมืองเฉพาะไม่ได้ ซึ่งหากมีการ
ใช้ บั งคั บ ผั งเมื อ งรวมและส านั กผั งเมื อ งมี อ านาจก าหนดระดั บ พื นดิ น ในท้ องที่ นั นๆ ได้
ก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องการขุดดินได้ทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับเฉพาะในท้องที่ที่ได้มีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหรือในท้องที่
ที่ได้มีพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเท่านัน
๔.๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘๙ (๓) (๕) และ (๑๔) กรุงเทพมหานครมีอานาจหน้าที่ในเรื่องการ
ป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย การผั งเมื อ ง และการพั ฒ นาและอนุ รัก ษ์ สิ่ งแวดล้ อ ม
กรุงเทพมหานครจึ ง อาจออกข้ อ บั ญ ญั ติ ก าหนดมาตรการเกี่ ย วกั บ การขุ ด ดิ น ในท้ อ งที่
กรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง หรือ
การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๔.๓) พระราชบัญ ญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๑๕๑๘ มาตรา ๑๗ (๒) บัญญัติให้อานาจนายกรัฐมนตรีประกาศกาหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันมิใช่เป็นเรื่องที่อยู่ในอานาจหน้าที่ตามกฎหมายของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ และมาตรา ๒๐ บัญญัติให้อานาจนายกรัฐมนตรีสั่งบุคคลผู้ก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหายไม่ให้กระทาการอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่สภาวะ
สิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น พิ ษ ที่ เกิ ด ขึ น หากการขุ ด ดิ น มี ผ ลกระทบต่ อ สิ่ งแวดล้ อมจริ ง ดั งนั น
มาตรการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จึงเป็นมาตรการหนึ่ง
ที่นามาใช้บังคับแก่การขุดดินได้
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวอาจยังไม่เพียงพอ เพราะยังมีข้อจากัดในเรื่องต่างๆ เช่น
ข้อจากัดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายที่ใช้เฉพาะในการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือข้อจากัด
เกี่ยวกับท้องที่ที่บังคับใช้กฎหมาย ดังนัน จึงสมควรมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มเติมขึนอีก
คือ
๑) แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อให้ เกิดภยัน ตรายต่อประชาชน) โดยกาหนดให้การขุดดินจนอาจเป็ นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิตหรือทรัพย์ของประชาชนเป็นความผิดอาญา
๒) แก้ไขกฎหมายเพื่ อให้มีการควบคุมการขุดดินที่เป็นธุรกิจ
เช่น แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ขยายหลักการของพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคารฯ ให้ ค รอบคลุม ถึ งการขุด ดิ น ด้ วย โดยอาจแยกบั ญ ญั ติเป็ น หมวดพิ เศษ
เพิ่มเติมเพื่อกาหนดระบบควบคุมการขุดดิน เช่น อาจกาหนด “พืนที่ที่ทาการขุ ดดินขาย
เป็นธุรกิจ” จะต้องขออนุญ าต และการขนดินภายในเขตเทศบาลหรือภายในเขตพืนที่
กาหนด ต้องแสดงใบอนุญาต เป็นต้น หรือมิฉะนันก็อาจตรากฎหมายขึนใหม่โดยเฉพาะใน
ลักษณะเดียวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร (อานาจส่วนกลางและ
อานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น)
๓) แก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบั บ ที่ ๒๘๖ ลงวัน ที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ (เรื่อง ควบคุมการจัดสรรที่ดิน) เพื่อให้อานาจคณะกรรมการควบคุม
การจัดสรรที่ดินในการกาหนดหลักเกณฑ์การขุดดินเฉพาะภายในเขตโครงการจัดสรรที่ดิน
ให้ชัดเจน
ต่อมากรมที่ดินได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ มท ๐๗๑๑/๒๐๕๗๕ ลงวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ ขอทราบความเห็นจากสานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาในฐานะที่เป็ น
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กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกั บกฎหมายในเบืองต้นก่อ นที่จะเสนอเรื่อ งต่อคณะรัฐมนตรีตาม
ระเบียบว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ในประเด็นเกี่ยวกับการขุดตักดินและถมดินว่า
ในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด
มาตรการให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐมี อ านาจที่ จ ะควบคุ ม การขุ ด ตั ก ดิ น และถมดิ น
โดยเฉพาะหรือมีส่ วนเกี่ ยวข้ องกับ การด าเนิ น การดังกล่าวได้เพี ยงใด หากไม่ป รากฏว่า
มีกฎหมายหรือบทบัญ ญั ติใดกาหนดไว้ ปัจจุบันรัฐมีความจาเป็ นจะต้องควบคุมกิจการ
ดังกล่าว จะยกร่างเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมการขุดตัดดินและถมดินขึนมาอีกฉบับหนึ่ง
โดยเฉพาะจะถูกต้องหรือไม่ หรือควรจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายใดที่มีอยู่ในขณะนี
เพื่อให้มีมาตรการควบคุมในเรื่องดังกล่าว
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้มีหนังสือ ที่ นร ๐๖๐๔/๐๑๓
ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๔ ถึงกรมที่ดิน ความว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดตัดดินและ
ถมดิ น ในที่ ดิ น เอกชนมี ห ลายฉบั บ โดยมี ข อบเขตแตกต่ างกั น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ของ
กฎหมายแต่ละฉบับ เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๑๕ (เรื่อ ง ควบคุ ม การจั ด สรรที่ ดิ น ) พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
พระราชบั ญ ญั ติ น าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๑๘
พระราชบั ญ ญั ติ ส าธารณสุ ข พ.ศ. ๒๔๘๕ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น หากกรมที่ดิน
มีวัตถุประสงค์จะควบคุมการขุดตักดินและถมดินที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใด ก็สมควร
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนัน หากจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับหรือ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายเหล่านันครอบคลุมไม่ถึง ก็สมควรยกร่างเป็นกฎหมายมาอีกฉบับ
หนึ่งโดยเฉพาะ
ในชันการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗) มี ค วามเห็ น ว่ า บรรดา
บทบัญญัติกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาการขุดดิน จึงเห็นสมควร
ยกร่างกฎหมายขึนใหม่เพื่อให้มีผลใช้บังคับกับเรื่องการขุดดินโดยเฉพาะ๓

๓

บั น ทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เรื่อง ยกร่างกฎหมายเพื่ อ
แก้ไขปัญหาการขุดดินซึ่งทาให้ที่ดินข้างเคียงพังทลาย ครังที่ ๑ (๗๑/๒๕๓๔) ๔๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่
๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)
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๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๒ กฎหมำยและคำพิพำกษำที่เกี่ยวข้อง
(๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
- มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๑ มาตรา ๑๓๓๗ มาตรา ๑๓๔๒
มาตรา ๑๓๔๓
(๒) ประมวลกฎหมายอาญา
- ลักษณะ ๖ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน (มาตรา ๒๑๗- มาตรา ๒๓๙)
- ลักษณะ ๗ ว่าด้วยความผิดฐานทาให้เสียทรัพย์ (มาตรา ๓๕๘
มาตรา ๓๖๐)
- ภาค ๓ ว่าด้วยความผิดลหุโทษ (มาตรา ๓๘๖))
(๓) พระราชบั ญ ญั ติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๒๘ (มาตรา ๘๙)
(๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๘๖ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน
๒๕๑๕ (เรื่อง ควบคุมการจัดสรรที่ดิน) (ข้อ ๗ ข้อ ๙)
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
- มาตรา ๔ บทนิยามคาว่า “อาคาร” “ก่อสร้าง” “ดัดแปลง”
“รือถอน”
- มาตรา ๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓
(๖) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๘
- มาตรา ๓ บทนิยามคาว่า “คุณภาพสิ่งแวดล้อม”
- มาตรา ๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐
(๗) พระราชบัญญัตินาบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
- มาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๖ มาตรา ๑๖
(๘) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๑๐
- มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๖๒ มาตรา ๗๑
มาตรา ๗๒ มาตรา ๘๙
(๙) กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับปั ญหาการขุดดินที่ทาให้
ที่ ดิ น ข้ างเคี ยงพั งทลายและสูญ หายนั น มี ส องลั ก ษณะ คื อ ความผิ ด ทางแพ่ งตามหลั ก
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
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๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

กฎหมายที่ว่า “จงใช้ที่ดินของท่านมิให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อนบ้าน” (so use your
land as not to injure your neighbour) ซึ่งเป็นเรื่องความผิดเด็ดขาด (strict liability)
และการป้ องกั น และควบคุ ม โดยกฎหมายปกครอง (administrative law prevention
and control) แต่ ไม่ มี ประเทศใดมี บทกฎหมายเฉพาะ (specific legislation) ที่ บั ญญั ติ ขึ น
เพื่ อ ใช้ ค วบคุ ม หรื อ ป้ อ งกั น ในเรื่ อ งการขุ ด ดิ น โดยตรง มี บ างประเทศ เช่ น อั ง กฤษ
สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ได้มีการสอดแทรกมาตรการทางกฎหมายปกครองบางอย่าง
เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการขุดดิน ไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีขอบเขต
ครอบคลุมเรื่องอื่นๆ ด้วย โดยสรุปมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการขุดดินของประเทศ
ดังกล่าวได้ ดังนี๔
(๙.๑) กฎหมายของประเทศอังกฤษ
Local Government (Miscellaneous Provisions) Act
๑๙๗๖ มาตรา ๒๕ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอานาจของ councils เกี่ยวกับบริเวณที่ได้มีการขุดดิน
ออก (excavation) และน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชน ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า ในกรณีที่
district council หรื อ London borough council หรื อ Common Council ได้ พิ จ ารณา
เห็นว่า บริเวณที่ได้ขุดดินออกไป (excavation) ไม่ว่าจะโดยบุคคลใดและในเวลาใดก็ตาม
ภายในพืนที่ของ council ซึ่งบริเวณที่ขุดดินนันประชาชนสามารถผ่านเข้าออกได้จากทาง
หลวงหรือ สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจสาธารณะ และเชื่ อ ได้ ว่ า จะก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายแก่
สาธารณชนได้ โดยเหตุที่ว่ามิได้มีการปิดกันบริเวณที่ขุดดินหรือมีการปิดกันไม่เพียงพอ
ให้ council นันมีอานาจที่จะดาเนินการดังนี คือ
๑) ในกรณีที่ไม่ทราบชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ปรากฏต่อ
council ว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดิน ซึ่งที่ดิน แปลงนันปรากฏแก่ council ว่า
ควรจะมีการปฏิบัติงานเพื่อขจัดปัดป้องอันตรายบนที่ดินนัน และมีเหตุผลเชื่อได้ว่ากรณี
ไม่อาจสอบถามเพื่อให้ทราบชื่อและที่อยู่ของบุคคลนันได้ หรือพิจารณาเห็นว่าเมื่อคานึงถึง
อันตรายอันจวนแจนันแล้ว ความล่าช้าในการสอบถามเกี่ยวกับชื่อและที่อยู่ของบุคคลนัน
จะไม่ทันการณ์ council อาจดาเนินการกับที่ดินดังกล่าวได้เมื่อเห็นว่ามีความจาเป็นเพื่อ
ขจัดอันตรายออกไป
๒) ในกรที่ council ทราบชื่อ และที่ อ ยู่ข องเจ้าของหรือ
ครอบครองที่ดินนัน council อาจจะส่งหนังสือบอกกล่าว (notice) ซึ่งกาหนดเกี่ยวกับ
๔

บันทึก เรื่อง กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการขุดดินซึ่งทาให้ที่ดินข้างเคียง
พังทลายและสูญหาย (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
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๑๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

บริเวณที่ ได้ ขุ ด ดิ น ออกไปและแจ้ งให้ ทราบว่า council มี ข้ อ เสนอที่ จ ะด าเนิ น งานตาม
รายละเอี ย ดที่ ได้ ก าหนดไว้แ ละในสถานที่ ที่ ระบุ ในหนั งสื อนั นเพื่ อจุ ดประสงค์ ที่ จะขจั ด
อันตรายที่เป็นปัญหานัน
ในกรณีที่บุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในที่ดินดังกล่าว
คัดค้านหนังสือบอกกล่าวของ council ตาม ๒) โดยมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี
คือ
ก. การขุดดินนันไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณชน หรือ
ข. งานอื่ น นอกเหนื อจากที่ ระบุ ในหนั งสื อบอกกล่าวนั น
มีความเหมาะสมเพื่อขจัดอันตรายออกไปพอสมควรแก่เหตุ หรือ
ค. สถานที่ อื่น นอกเหนื อจากที่ กาหนดให้ ด าเนิ น การนั น
มีความเหมาะสมที่จะใช้เป็นที่ปฏิบัติงานเพื่อขจัดอันตรายออกไป
บุ ค คลนั นสามารถที่ จ ะอุ ท ธรณ์ ต่ อ county court ได้
ภายใน ๒๑ วัน นับตังแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว
(๙.๒) กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในหลายมลรัฐ มีรัฐบัญ ญั ติ หรือข้อบัญ ญั ติ (Ordinance)
ที่กาหนดถึงหน้าที่และความรับผิดของผู้ที่ทาการขุดดินเอาไว้ กฎหมายหรือข้อบัญญัติบาง
ฉบับได้กาหนดให้ผู้ทาการขุดต้องดาเนินการตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น การส่ง
หนังสือแจ้งให้แก่เจ้าของที่ดินข้างเคียงทราบถึงการขุด และการป้องกันโครงสร้างของที่ดิน
ข้างเคียงไม่ให้พังทลายโดยตนออกค่าใช้จ่าย เป็นต้น ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความลึกของการ
ขุดนั น มี กฎหมายหรือข้อบัญญั ติของหลายมลรัฐได้ก าหนดความลึกในการขุด เช่น มลรัฐ
New Jersey ได้กาหนดความลึกไว้ ๘ ฟุต มลรัฐ Ohio ได้กาหนดความลึกไว้ ๙ ฟุต มลรัฐ
Connecticut และ Massachusetts ได้ก าหนดความลึ กไว้ ๑๒ ฟุ ต เป็น ต้น และถือ ว่า
ถ้าจะขุดดินเกินกว่าความลึกที่กาหนด ให้เป็นหน้าที่เด็ดขาด (absolute duty) ของผู้ขุดที่
จะต้องจัดให้มีการป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่อาคารและสิ่งก่อสร้างข้างเคียงอื่น ๆ ซึ่งถ้า
หากไม่ดาเนินการตามที่กาหนดไว้นันก็จะต้องรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา
(๙.๓) กฎหมายของประเทศสิงคโปร์
กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในเรื่องที่เกี่ยวกับการขุดดินนัน
จากการตรวจสอบ ปรากฏว่า Sand and Granite Quarries Act ๑๙๗๑ (ซึ่งเป็นพระราช
บัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการควบคุมการดาเนินการในเรื่อง sand and granite
quarries) ได้บัญญัติคาจากัดความของคาว่า “Sand quarry” ในมาตรา ๒ ให้หมายความถึง
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“ที่ดินใดๆ ซึ่งได้ใช้แรงงานคน (manual labour) ในกระบวนการใดหรือการดาเนินการ
เพื่อให้ได้มาหรือเพื่อตกแต่ง (dressing) หรือเพื่อตระเตรียมเกี่ยวกับทราย กรวด หรือดิน
เพื่อนามาขายหรือเพื่อจุดประสงค์อื่น” ดังนัน พระราชบัญญัติฉบับนีจึงครอบคลุมในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับกำรขุดดินด้วยแรงงานคน ซึ่งรายละเอียดของบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการ
ดาเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนัน มีสาระสาคัญสรุปได้ดังนี คือ
๑) การควบคุมการดาเนินการ
ในมาตรา ๔ ของพระราชบั ญ ญั ติดั งกล่ าวได้ ก าหนด
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือจัดการเกี่ยวกับที่ดินในจุดประสงค์เกี่ยวกับ Sand quarry หรือ
granite quarry โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Licensing officer ให้ดาเนินการเช่นว่านัน และ
ถ้าหากบุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องมีความผิดและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
$ ๕,๐๐๐ และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละ $ ๑๐๐
นับตังแต่ได้มีการตัดสิน ดังนัน จากบทบัญญัตินี จึงทาให้การดาเนินงานดังกล่าวจะต้องขอ
อนุญาตจาก Licensing office เสียก่อน
๒) การอนุญาต
การขออนุญาตในการดาเนินการเกี่ยวกับ Sand quarry
นั น Licensing officer จะให้ อ นุ ญ าตหรือ ไม่ นั นถือ เป็ น ดุ ล พิ นิ จ ของ Licensing officer
ตามมาตรา ๕ (๑)
๓) เงื่อนไขในการให้อนุญาต
๓.๑) ในการพิจารณาคาขออนุญาตดาเนินการดังกล่าว
นัน Licensing officer อาจเรียกให้ผู้ขออนุญาตนันแสดงรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ในการ
พิจารณาได้และถ้าหากผู้ขออนุญ าตไม่ดาเนินการตามนัน Licensing officer ก็สามารถ
ปฏิเสธไม่ให้อนุญาตได้ตามมาตรา ๕ (๓)
๓.๒) ใบอนุญาตที่ออกให้นันอาจกาหนดระยะเวลาไว้
ตามที่เห็นสมควร ซึ่งอาจจะไม่เกิน ๑๒ เดือนก็ได้ ตามมาตรา ๕(๔)
๓.๓) การขออนุญาตนันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราที่รัฐมนตรีได้กาหนดไว้ในข้อบังคับ
๓.๔) Licensing officer อาจจะก าหนดให้ มี ก ารวาง
หลักประกันในการดาเนินการของผู้ขออนุญาตทังหมด หรือตามข้อผูกพันที่ได้กาหนดไว้ใน
การให้อนุญาต หรือโดยพระราชบัญญัตินี หรือโดยข้อบังคับใดๆ ที่ได้ออกพระราชบัญญัตินี
ตามที่เห็นสมควรเป็นเงื่อนไขในการให้อนุญาตก็ได้ตามมาตรา ๖
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๓.๕) ในมาตรา ๘ ได้กาหนดเงื่อนไขในการให้อนุญาต
ไว้ว่า “จะไม่ออกใบอนุญาตให้เว้นแต่ว่า Licensing officer จะเป็นที่พอใจว่าการใช้สถานที่นัน
เป็น sand quarry หรือ granite quarry จะไม่
ก. เป็ น เหตุ ก่ อ ให้ เกิ ด การรบกวน (nuisance)
หรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารข้างเคียง
ข. เป็ น เหตุ ใ ห้ มู ล ค่ า และความเป็ น ปกติ สุ ข
(amenity) ของที่ดินหรืออาคารข้างเคียงนันลดน้อยลง หรือ
ค. เป็ น เหตุ ก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ชี วิ ต
หรือทรัพย์สิน”
๔) มาตรการเพื่อความปลอดภัย
๔.๑) ในมาตรา ๑๓ ได้ ก าหนดมาตรการเพื่ อ ความ
ปลอดภัยไว้ว่า ในกรณีของ sand quarry ซึ่งมีหลุมเปิด (open pit) เกิดขึนจะต้องมีการ
สร้างรัวกันและให้มีการบารุงรักษารัวกันนันด้วย และกาหนดให้มีการระมัดระวังอื่นๆ ด้วย
ตามที่ Licensing officer เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อ
ชีวิตหรือทรัพย์สิน
๔.๒) ในกรณีที่ sand quarry ซึ่งไม่ได้ใช้ดาเนินการแล้ว
จะเป็นอันตรายต่อสาธารณะได้ ให้มีการจัดทารัวกันตามสมควรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และ
ถ้าหากว่าไม่มีการดาเนินการดังกล่าวนัน ผู้ขออนุญาตดาเนินการเกี่ยวกับ sand quarry
หรือถ้าไม่มีผู้ขออนุญาตผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าว จะต้องมีความผิดและต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน $ ๑๐๐ และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องจะปรับไม่เกินวันละ $ ๕๐ ตาม
มาตรา ๑๔
๕) อานาจของ Licensing officer
๕.๑) มาตรา ๗ ได้กาหนดไว้ว่า ในกรณีที่ผู้ขออนุญาต
ไม่ ด าเนิ น การตามที่ ได้ ก าหนดไว้ ในการให้ อ นุ ญ าตหรื อ โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี หรื อ โดย
ข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัตินีเพื่อ ประสงค์ที่จะป้องกันการก่อการรบกวนหรือเป็น
อันตรายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินได้ Licensing officer อาจส่งหนังสือแจ้งให้ผู้นันดาเนินการ
ดั ง กล่ า วภายในระยะเวลาตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ก็ ได้ และถ้ า หากว่ า ผู้ ข ออนุ ญ าตนั นไม่
ดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในหนังสือนันอีก Licensing officer อาจจัดให้มีการดาเนินการ
ดังกล่าวนันโดยให้มีผู้ขออนุญาตเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และอาจเรียกเก็บโดยหักจากจานวน
เงินที่ได้วางไว้เป็นหลักประกันตามมาตรา ๖ ก็ได้
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๕.๒) ตามมาตรา ๙ ในกรณี ที่ sand quarry หรื อ
granite quarry นั นส่ ง ผลกระทบต่ อ ริ ม ตลิ่ ง ของแม่ น า ล าธาร หรื อ ล าน า Licensing
officer อาจส่งหนังสือแจ้งให้ดาเนินการซ่อมแซมริมตลิ่งดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรืออาจจะกาหนดให้มีการดาเนินการซ่อมแซมอีกตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือนัน
ก็ได้ และถ้าหากไม่ดาเนินการตามนันก็จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับ และนอกจากนัน
Licensing officer อาจจะจัดให้มีการดาเนินการดังกล่าวนันแทนก็ได้โดยให้ผู้ขออนุญาต
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และอาจจะหักเอาจากจานวนเงินที่วางไว้เป็นหลักประกันตามมาตรา ๖
ก็ได้
๕.๓) ตามมาตรา ๑๕ ได้กาหนดให้อานาจแก่ Licensing
officer หรื อ เจ้ าหน้ าที่ ห รื อ ลู ก จ้ างที่ ได้ รั บ มอบอ านาจเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรเข้ าไปใน
เคหสถานซึ่งได้ ใช้ห รือเชื่อ ว่าได้ใช้ เป็ น sand quarry หรือ granite quarry เพื่ อ ทาการ
สารวจหรือตรวจตรา หรือเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัตินีได้ และถ้าหากบุ คคลใด
ขัดขวางหรือก่อการรบกวนการปฏิบัติงานดังกล่าว ก็จะมีความผิดและต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน $ ๑๐๐๐ หรือจาคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามมาตรา ๑๖
๖) ความรับผิดฐานพยายามหรือสนับสนุน
มาตรา ๑๙ ได้ ก าหนดให้ บุ ค คลที่ พ ยายามกระท า
ความผิดหรือสนับสนุนการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินีมีความผิดและต้องระวางโทษ
ตามที่ได้กาหนดไว้สาหรับความผิดนัน
๗) ความรับผิดจากการกระทาของตัวแทนหรือคนงาน
มาตรา ๒๐ ได้กาหนดให้ผู้ขออนุญาตจาต้องรับผิดจาก
การกระทา การละเว้นการกระทา การประมาทเลินเล่อ หรือความผิดของตัวแทนหรือ
คนงานที่ได้ว่าจ้างในทางการที่จ้างหรือในทางการของธุรกิจนันเสมือนเป็นความผิดของ
ผู้ขออนุญาตเอง
(๙.๔) The Italian Penal Code
Title VI Crimes Against Public Safety
Article ๔๒๖ Flood, Landslide or Avalanche
Whoever causes a flood or landslide, or the
falling of an avalanche, shall be punished by imprisonment for from five to
twelve years.
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(๙.๕) The Greek Penal Code
Chapter ๑๓ Offenses Endangering the public
Article ๒๗๓ Damage Dangerous to the Public
Except in cases under Articles ๒๖๔, ๒๖๘ and ๒๗๐,
one who intentionally cases damage to his or another’ s property, movable, shall
be punished:
(a) by imprisonment if common danger to others’
properties may result from the act;
(b) by imprisonment for not less than two years if
danger to a person may result; and
(c) by confinement in a penitentiary, if death
results in such a case.
Article ๒ ๗ ๔ One who negligently commits an
offense under Article ๒๗๓ shall be punished by imprisonment for not more than
three years or by pecuniary penalty.
(๑๐) คาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง
คาพิพากษาฎีกามาตรา ๑๓๔๓
มาตรา ๑๓๔๓ ห้ามมิให้ขุดดินหรือบรรทุกนาหนักบนที่ดินเกิน
ควรจนอาจเป็นเหตุอันตรายแก่ความอยู่มั่นแห่งที่ดินติดต่อ เว้นแต่จะจัดการเพียงพอเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย
คาพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๔/๒๕๑๖
ประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ช ย์ มาตรา ๑๓๔๒ มาตรา
๑๓๔๓ มีเจตนารมณ์ที่จะป้องกันมิให้ที่ดินซึ่งอยู่ชิดแนวเขตที่ดินนันพังลงตามธรรมชาติ
เนื่องจากมีการขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินจนเกินไป จึงกาหนดว่าการขุดคูหรือร่องนา จะทา
ใกล้แนวเขตที่ดินกว่าครึ่งหนึ่งแห่งส่วนลึกของคูหรือร่องนาไม่ได้
โจทก์ และมารดาจ าเลยตกลงให้ ถื อเอาคั นนาร่วมทั งคั นนาเป็ น
แนวเขตที่ดินร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิร่วมกันใช้คันนาในการทานา ฉะนัน ในการวัด
ระยะซึ่งกฎหมายกาหนดไว้เพื่อป้องกันดินพังทลายลงไปในกรณีที่จาเลยขุดลารางในที่ดิน
ของมารดานัน จึงต้องวัดจากริมคันนาร่วมในที่นาด้านของมารดาจาเลยไปยังลาราง จะวัด
จากจุดกึ่งกลางของคันนาร่วมหาได้ไม่
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

การที่จาเลยขุดลารางชิดกับคันนาร่วมโดยไม่เว้นที่ว่างไว้ แม้คันนา
ร่วมจะไม่พังทลายลง ก็เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ที่มีอยู่ในคันนาร่วมในฐานะที่เป็นเขต
ที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๒ แล้ว
คาพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๗๔/๒๕๒๖
การที่จาเลยขุดดินห่างจากแนวเขตที่ดินของโจทก์เพียง ๑ เมตร
ลึกเกินสมควรจนเต็มเนือที่ เป็นเหตุให้ที่ดินโจทก์พังทลาย เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔๓
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จาเลยจึงต้องรับผิดจัดการป้องกันความเสียหาย
เพื่อไม่ให้ที่ดินของโจทก์พังทลายต่อไป
จาเลยอ้ างว่าฝนตกหนั ก และน าท่ วมมากเป็ น เหตุให้ แนวเขต
ที่ดินพัง อันเป็นเหตุสุดวิสัยที่จาเลยจะป้องกันได้ แต่จาเลยมิได้ยกขึนกล่าวมาในศาลชันต้น
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย
โจทก์ฟ้องขอให้จาเลยจัดการป้องกันความเสียหายอันเกิดแก่
ความอยู่มั่นแห่งที่ดินของโจทก์ ที่ติดต่อกันที่ดินที่จาเลยขุด มิใช่เรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่
มูลละเมิดโดยตรง จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งอายุความ ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและ
พาณิชย์ มาตรา ๔๔๘
คาพิพากษาฎีกามาตรา ๑๓๔๓
มาตรา ๑๓๔๒ บ่ อ สระ หลุม รับน าโสโครก หรือหลุมรั บปุ๋ ย
หรือขยะมูลฝอยนัน ท่านว่าจะขุดในระยะสองเมตรจากแนวเขตที่ดินไม่ได้
คูหรือการขุดร่องเพื่อวางท่อนาใต้ดินหรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันนัน
ท่านว่าจะทาใกล้แนวเขตที่ดินกว่าครึ่งแห่งส่วนลึกของคูหรือร่องนันไม่ได้ แต่ถ้าทาห่างแนว
เขตหนึ่งเมตรหรือกว่านัน ท่านว่าทาได้
ถ้ากระทาการดังกล่าวไว้ในสองวรรคก่อนใกล้แนวเขตไซร้ ท่านว่า
ต้องใช้ความระมัดระวังตามควร เพื่อป้ องกั น มิให้ดิน หรือทรายพังลง หรือให้ นาหรื อสิ่ง
โสโครกซึมเข้าไป
คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๘๐/๒๔๙๓
การห้ามขุดคูใกล้แนวเขตที่ดินกว่าครึ่งหนึ่งแห่งส่วนลึกของคู
ตามประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา ๑๓๔๒ นัน ถ้าตรงเขตที่ดินเป็นคันนา
ซึ่งเจ้าของที่ดินที่ติดต่อมีสิทธิร่วมกัน โดยจะใช้เป็นทางเดินร่วมกันแล้ว การวัดระยะจากเขต
ที่ไปถึงปากคูที่ขุดจะต้องวัดจากริมคันนาด้านที่ขุดคูไปถึงปากคู ไม่ใช่วัดจากกลางคันนาไป

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

คาพิพากษาฎีกาที่ ๑๐๔๖/๒๕๐๕
จะขุดหลุมส้วมในระยะสองเมตรจากแนวเขตที่ดินไม่ได้ แม้จะ
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือป้องกันมิให้ทลายพังลง หรือมิให้นาหรือสิ่งโสโครก
ซึมได้ก็ตาม
๑.๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขุดดิน พ.ศ. .... ของกรมที่ดิน
กรมที่ ดิ น ได้ ย กร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขุ ด ดิ น พ.ศ. ....
มีหลักการเพื่อควบคุมและกาหนดมาตรการเกี่ยวกับการขุดดินหรือตักดินให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ซึ่งมีเนือหาทังหมด ๒๔ มาตรา (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๑) โดยมี
โครงสร้างเนือหาสรุปได้ ดังนี
(๑) ชื่อพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)
“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....”
(๒) วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)
กาหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้องแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และจะให้ใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา
(๓) บทบังคับใช้ (ร่างมาตรา ๓)
กาหนดให้ บ รรดากฎหมาย กฎ และข้ อบั งคั บ อื่ น ในส่ วนที่ มี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตินี ให้ใช้พระราชบัญญัตินี
แทน
(๔) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๔)
ก าหนดบทนิ ย ามค าว่ า “ขุ ด ดิ น ” “บ่ อ ดิ น ” “ใบอนุ ญ าต”
“พนักงานเจ้าหน้าที”่ “อธิบดี” และนิยามคาว่า “รัฐมนตรี”
(๕) มาตรารักษาการ (ร่างมาตรา ๕)
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี และมี อ านาจแต่ งตั งพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ กั บ ออกกฎกระทรวงตามที่
กาหนดไว้ใน (๑)-(๙)
(๖) บทกาหนดห้ามการขุดดินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่
ได้รับอนุญาต (ร่างมาตรา ๖)
(๗) หลั ก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื่ อ นไขการขออนุ ญ าตขุ ด ดิ น (ร่า ง
มาตรา ๗)
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กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๘) การพิจารณาออกใบอนุญาตของอธิบดี (ร่างมาตรา ๘)
(๙) อายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๙)
(๑๐) กาหนดให้ใบอนุ ญ าตคุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ รับ
ใบอนุญาตด้วย (ร่างมาตรา ๑๐)
(๑๑) การอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง อธิ บ ดี ที่ ไ ม่ อ อกใบอนุ ญ าตหรื อ ไม่ ต่ อ
ใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๑)
(๑๒) ข้อปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๒)
(๑๓) การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๓)
(๑๔) อ านาจของอธิ บ ดี แ ละพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ใ นการเข้ า ไป
ตรวจสอบสถานที่ขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๔)
(๑๕) อานาจในการสั่งให้หยุดการขุดดินไว้ชั่วคราว (ร่างมาตรา ๑๕)
(๑๖) อานาจในการยึดเครื่องมือ เครื่องจักร หรือรถยนต์ที่ใช้ในการ
ขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๖)
(๑๗) การแสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๑๗)
(๑๘) กาหนดให้อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๑๘)
(๑๙) บทกาหนดโทษกรณีทาการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต (ร่าง
มาตรา ๑๙)
(๒๐) บทกาหนดโทษให้ริบบรรดาเครื่องมือ เครื่องจักร หรือรถยนต์
ที่ใช้กระทาความผิด (ร่างมาตรา ๒๐)
(๒๑) บทกาหนดโทษผู้ได้รับ ใบอนุญาตซึ่งฝ่าฝืนกฎกระทรวงหรือ
เงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาต (ร่างมตรา ๒๒)
(๒๒) บทกาหนดโทษกรณีขัดขวางพนักงานาเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา
๒๒)
(๒๓) บทกาหนดโทษผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งฝ่าฝืนคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๒๓)
(๒๔) บทเฉพาะกาล รองรั บ กรณี ที่ มี ก ารขุ ด ดิ น อยู่ ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒๔)
(๒๕) บัญ ชีท้ายพระราชบั ญ ญั ติ กาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมและ
ค่าใช้จ่าย
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กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๔ ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม กำรขุ ด ดิ น พ.ศ. .... ของพรรค
ประชำกรไทย
พรรคประชากรไทยได้ ย กร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขุ ด ดิ น
พ.ศ. .... มี ห ลั ก การท านองเดี ย วกั บ ร่ า งของกรมที่ ดิ น แต่ มี เนื อหาเพี ย ง ๑๑ มาตรา
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๒) โดยมีโครงสร้างเนือหาสรุปได้ ดังนี
(๑) ชื่อพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)
“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....”
(๒) วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)
ก าหนดให้ ใช้ บั ง คั บ ตั งแต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเป็นต้นไป
(๓) บทบังคับใช้ (ร่างมาตรา ๓)
ก าหนดให้ บ รรดากฎหมาย กฎ และข้ อ บั ง คั บ อื่ น ในส่ ว นที่ มี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตินี ให้ใช้พระราชบัญญัตินี
แทน
(๔) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๔)
กาหนดบทนิยามคาว่า “ขุดดิน” “พนักงานเจ้าหน้าที่” “อธิบดี”
และ “รัฐมนตรี”
(๕) บทกาหนดห้ามการขุดดิน เว้นแต่ได้รับอนุญาต (ร่างมาตรา ๕)
(๖) อานาจของพนักงานเจ้าหน้ าที่ ในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่
ขุดดินและอานาจในการออกสั่งเกี่ยวกับการขุดดิน (ร่างมาตรา ๖)
(๗) การอุทธรณ์คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๗)
(๘) การแสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๘)
(๙) ก าหนดให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เป็ น เจ้ า พนั ก งานตามประมวล
กฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๙)
(๑๐) บทกาหนดโทษกรณี ทาการขุด ดิน โดยไม่ ได้ รับ อนุ ญ าต และ
กรณีฝ่าฝืนคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๑๐)
(๑๑) มาตรารักษาการ (ร่างมาตรา ๑๑)
กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี และมี อ านาจแต่ งตั งพนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ แ ละออกกฎกระทรวงเพื่ อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๕ กำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขุดดิน พ.ศ. ....
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
๑.๕.๑ ในชันการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณา เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาการขุดดินซึ่งทาให้ที่ดินข้างเคียงพังทลายแล้ว มีความเห็นให้ยกร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... มีหลักการให้การขุดดินลึกกว่าที่กาหนดต้องได้รับอนุญาต โดย
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา๕
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญั ติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. .... มี ห ลัก การเพื่ อ ควบคุ ม และก าหนดมาตรการเกี่ ยวกั บ การขุด ดิ นหรือ ตัก ดิ น ให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการทานองเดียวกับร่างของกรมที่ดิน แต่มีการแบ่งเนือหาออกเป็น
หมวดหมู่ มีเนือหาทังหมด ๓๒ มาตรา (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) โดยมีโครงสร้าง
เนือหาสรุปได้ ดังนี
(๑) ชื่อพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑)
“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....”
(๒) วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)
ก าหนดให้ ใช้ บั ง คั บ ตั งแต่ วั น ถั ด จากวั น ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
(๓) บทบังคับใช้ (ร่างมาตรา ๓)
กาหนดให้บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตินี ให้ใช้พระราชบัญญัตินี
แทน
(๔) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๔)
ก าหนดบทนิ ย ามค าว่ า “พื นดิ น ” “ขุ ด ดิ น ” “บ่ อ ดิ น ”
“ผู้ใบอนุญาต” “พนักงานเจ้าหน้าที่” “ผู้อนุญาต” และ “รัฐมนตรี”
(๕) บทยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับการขุดดินซึ่งกระทาโดยอาศัย
อานาจตามกฎหมายอื่น (ร่างมาตรา ๕)
(๖) มาตรารักษาการ (ร่างมาตรา ๖)
๕

บั น ทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เรื่อง ยกร่างกฎหมายเพื่ อ
แก้ไขปัญหาการขุดดินซึ่งทาให้ที่ดินข้างเคียงพังทลาย ครังที่ ๒ (๗๒/๒๕๓๔) ๔๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่
๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

กาหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ นี และมี อ านาจแต่ งตั งพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ กั บ ออกกฎกระทรวงตามที่
กาหนดไว้ (๑)-(๗)
หมวด ๑ การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต
(๗) ห้ ามการขุด ดิ น ในระดับ ความลึ ก ที่ ก าหนด เว้น แต่ ได้ รับ
อนุญาต (ร่างมาตรา ๗)
(๘) กาหนดเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๘)
(๙) ให้ ใ บอนุ ญ าตคุ้ ม กั น ถึ ง ลู ก จ้ า งหรื อ ตั ว แทนของผู้ รั บ
ใบอนุญาตด้วย (ร่างมาตรา ๙)
(๑๐) การอุทธรณ์คาสั่งไม่ออกใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๐)
(๑๑) ข้อปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๑)
(๑๒) ข้อปฏิบัติในกรณีขุดดินพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึก
ดาบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา (ร่างมาตรา ๑๒)
(๑๓) การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าตที่ สู ญ หายหรือ ถู ก ทาลาย
(ร่างมาตรา ๑๓)
(๑๔) การเลิ กการขุ ดดิ น ต้อ งแจ้งให้ เป็ น หนั งสือ ให้ ผู้อ นุ ญ าต
ทราบภายในสิบห้าวัน (ร่างมาตรา ๑๔)
หมวด ๒ พนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๕) อานาจของพนั กงานเจ้าหน้ าที่ ในการเข้าไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๕)
(๑๖) อานาจในการสั่งให้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข จัดการป้องกัน
หรือหยุดการขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๖)
(๑๗) การอุทธรณ์คาสั่งของพนักงงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๑๗)
(๑๘) การแสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๑๘)
(๑๙) ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ เป็ น เจ้ า พนั ก งานตามประมวล
กฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๑๙)
หมวด ๓ การแก้ ไขใบอนุ ญ าตและการเพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต
(๒๐) อานาจในการแก้ไขใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๒๐)
(๒๑) การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๒๑)
(๒๒) การอุทธรณ์คาสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๒๒)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

บทกาหนดโทษ
(๒๓) บทกาหนดโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง (ร่างมตรา ๒๓)
(๒๔) บทกาหนดโทษกรณี ทาการขุดดินโดยไม่ได้รับ อนุญ าต
(ร่างมาตรา ๒๔)
(๒๕) บทก าหนดโทษผู้ ซึ่งไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขที่ ก าหนดใน
ใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๒๕)
(๒๖) บทกาหนดโทษ กรณีไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณี
ขุดดินพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ที่มี คุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทาง
การศึกษาในด้านธรณีวิทยา (ร่างมาตรา ๒๖)
(๒๗) บทกาหนดโทษ กรณีไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในกรณี
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลาย หรือไม่แจ้งในกรณีเลิกการขุดดิน (ร่างมาตรา ๒๗)
(๒๘) บทกาหนดโทษ กรณีขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๒๘)
(๒๙) บทกาหนดโทษ กรณีฝ่าฝืนคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
(ร่างมาตรา ๒๙)
(๓ ๐) อ านาจในการเปรี ย บเที ย บปรั บ (ร่ า งมาตรา ๓๐)
(๓๑) บทก าหนดโทษ กรณี นิ ติ บุ ค คลกระท าความผิ ด (ร่ า ง
มาตรา ๓๑)
บทเฉพาะกาล
(๓๒) บทเฉพาะกาล รองรับกรณีที่มีการขุดดินอันมีลักษณะที่
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินีอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๒)
(๒๙) บัญ ชีท้ายพระราชบัญ ญั ติ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนีย ม
และค่าใช้จ่าย
๑.๕.๒ สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ มี ห นั ง สื อ ถึ ง ส านั ก
๖
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจ้งผลการดาเนินการตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย
ฤชุพั น ธุ์) ที่ ให้ สานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญ หา เรื่อ ง
๖

หนั ง สื อ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ที่ นร ๐๖๐๑/๑๒๙๓ ลงวั น ที่
๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ถึงสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

บริษัทจัดสรรที่ดินขุดดินทาให้ที่ดินข้างเคียงพังทลายและสูญหาย โดยคณะกรรมกฤษฎีกา
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้ พิ จ ารณาปั ญ หาดั งกล่ า วประกอบกั บ กฎหมาย
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร์ แล้ว เห็นว่า
การยกร่างกฎหมายเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หานี สมควรตราเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ แ ละได้ ย กร่า ง
พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี๗
(๑) ให้ มี “คณะกรรมการควบคุ ม การขุ ด ดิ น ” ประกอบด้ ว ย
อธิบดีกรมโยธาธิการเป็นประธาน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจานวน ๗ คน เป็น
กรรมการ (ร่างมาตรา ๗)
(๒) ให้ “คณะกรรมการควบคุ ม การขุ ด ดิ น ” มี อ านาจหน้ า ที่
ในการให้ ค าแนะน าแก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่ งเป็ น ผู้ รัก ษาการตามร่า ง
พระราชบัญญัตินีในการออกกฎกระทรวงกาหนดบริเวณห้ามออกใบอนุญาตขุดดิน กาหนด
ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดิน
ที่จะขุด และระยะห่างจากขอบบ่อดินตามชนิดของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง กาหนดวิธีการให้
ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก และกาหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๘)
(๓) กาหนดให้การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพืนดินเกินสาม
เมตร ซึ่งเป็นความลึกในระดับที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อที่ดินข้างเคียง ต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งการควบคุมการขุดดินในระดับความลึกดังกล่าว สอดคล้องกับ
กฎหมายของมลรั ฐ New Jersey มลรั ฐ Connection มลรั ฐ Massachusetts มลรั ฐ
New York และมลรัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่กาหนดให้การขุดดินโดยมีความ
ลึกระหว่าง ๘ ฟุ ต ถึง ๑๒ ฟุต จะต้องจัดให้ มีการป้องกันการพั งทลายของดิ นและต้อ ง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด (ร่างมาตรา ๑๑)
(๔) กาหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขุดดินต้ องเสนอแผนผังบริเวณ
และรายการตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวงพร้อมคาขออนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว
ผู้รับใบอนุญาตขุดดินต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาต และห้ามมิให้ขุดดินผิด
ไปจากแผนผังบริเวณและรายการที่ได้รับอนุญาต โดยให้ใบอนุญาตมีอายุสองปี (ร่างมาตรา
๑๒ ร่างมาตรา ๑๔ และร่างมาตรา ๑๕)

๗

บันทึกสรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... (เรื่อง
เสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๕) กาหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะ
ได้ รั บ ความเสี ย หายจากการขุ ด ดิ น อั น ฝ่ า ฝื น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี มี สิ ท ธิ ร้ อ งขอให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการขุดดินได้ (ร่างมาตรา ๑๔ วรรคสอง และร่างมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และวรรคสาม)
(๖) กาหนดข้อยกเว้นสาหรับการขุดดินที่มีความลึกจากระดับ
พืนดินเกินสามเมตรโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตขุดดินไว้ ๒ กรณี คือ กรณีแรก การขุด
บ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร และกรณีที่สอง การขุดดินในที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบั ติ ข องแผ่ น ดิ น ส าหรับ พลเมื อ งใช้ ร่วมกั น เพื่ อ ใช้ น าในการเกษตรหรือ เพื่ อ
ประโยชน์ร่วมกัน ทังนี เนื่องจากการขุดดินในกรณีแรก ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีการป้องกัน
การพังทลายของดินเพื่อให้มีพืนที่ว่างภายในบ่อสาหรับเป็นที่ขังของนาอยู่แล้ว และการขุด
ใช้ลักษณะนี โดยทั่วไปจะเป็นการขุด ดินซึ่งอยู่ในชนบท ส่วนการขุดดินในกรณีที่สองนัน
เนื่องจากเป็นการขุดดินในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งแม้จะ
เป็นการขุดดินโดยประชาชนในท้องถิ่นก็ตาม แต่เป็นการริเริ่มดาเนินการโดยทางราชการ
ซึ่งทางราชการสามารถควบคุมการขุดดินในกรณีนีได้ (ร่างมาตรา ๑๗)
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการขุดดินที่มีความลึก ไม่เกินสาม
เมตร ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ต้องขออนุญาต จะต้องขุดในระยะไม่ต่ากว่าสองเท่าของความลึกของ
บ่อดินที่ขุด (ร่างมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง)
(๘) ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจเข้ า ไปตรวจสอบสถานที่
ขุดดินที่มีความลึกเกินสามเมตรได้ และกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินได้ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้มีการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนัน หรือสั่งให้
หยุดการขุ ดดิน หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญ าตได้ (ร่างมาตรา ๒๐ ร่างมาตรา ๒๑ และร่าง
มาตรา ๒๕)
(๙) ก าหนดให้ ค วามผิ ด ตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี นอกจาก
ความผิ ด ฐานขุ ด ดิ น ในบริเวณห้ ามออกใบอนุ ญ าตขุ ด ดิ น ร่ างมตรา ๒๘ วรรคสอง เป็ น
ความผิ ด ที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มอบหมายมี อ านาจ
เปรียบเทียบปรับได้ (ร่างมาตรา ๓๖)
(๑๐) กาหนดให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ชิดหรือติดต่อกับ
ที่ดินที่มีการกระทาความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี และได้รับความเสียหายเนื่องจาก

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

การกระทาความผิดนันเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีสิทธิฟ้องคดีได้เอง (ร่างมาตรา ๓๘)
(๑๑) กาหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ขุดดินอันมีลักษณะที่จะต้องขอ
อนุ ญ าตตามร่างพระราชบั ญ ญั ติ นี ในวั น ที่ ร่า งพระราชบั ญ ญั ติ นี ใช้ บั งคั บ ยื่ น ค าขอรั บ
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขออนุญาตและการอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๙)
ทังนี โดยจัดรวมบทบัญญัติในแต่ละเรื่องไว้เป็นหมวดต่างๆ ดังนี
บททั่วไป (ร่างมาตรา ๑-๖)
หมวด ๑ คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน (ร่างมาตรา ๗-๑๐)
หมวด ๒ การขออนุญาตและการอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๑-๑๙)
หมวด ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๒๐-๒๓)
หมวด ๔ การแก้ไขใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต (ร่าง
มาตรา ๒๔-๒๕)
หมวด ๕ การอุทธรณ์ (ร่างมาตรา ๒๖-๒๗)
หมวด ๖ บทกาหนดโทษ (ร่างมาตรา ๒๘-๓๘)
บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๓๙)
๑.๕.๓ ค าสั่ งรองนายกรัฐมนตรี (นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ ) ให้ พิ จ ารณา
แก้ ไ ขร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขุ ด ดิ น พ.ศ. .... ที่ ผ่ า นการตรวจพิ จ ารณาของ
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๘
รองนายกรั ฐ มนตรี (นายมี ชั ย ฯ) ได้ มี ค าสั่ ง ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี
(๑) การขุดดินไม่สมควรต้องขอรับใบอนุญาต เพียงแต่แจ้งความ
ประสงค์ต่อทางราชการ แต่ผู้ขุดดินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และจัดทามาตรการตาม (๒)
(๒) การป้ อ งกั น ปั ญ หาอั น เกิ ด หรื อ สื บ เนื่ อ งจากการขุ ด ดิ น
ในกรณีนี ควรกระทาในลักษณะที่ทางราชการ (หรือท้องถิ่น) กาหนดหลักเกณฑ์ในการขุด
และมาตรการป้องกันอันตรายอันเกิดหรือสืบเนื่องจากการขุดดิน
(๓) ในกรณีที่การขุดดินก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ขุดดินต้องรับผิด
ทางแพ่งต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง
๘

บั น ทึ กข้อความส านั กเลขาธิก ารนายกรัฐ มนตรี กองบริก ารประชาชน ลงวัน ที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑.๕.๔ ผลการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๙
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรรมการร่ างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้ พิ จารณาค าสั่ งของรองนายกรั ฐมนตรี (นายมี ชั ย
ฤชุพันธุ์) ที่ให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญ ญั ติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... แล้ว มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี
(๑) แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญ ญั ติ เป็น “ร่างพระราชบัญ ญั ติ
การขุดดิน พ.ศ. ....” และปรับปรุงเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญ ญั ติ เพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่มุ่งเน้นด้านการกากับดูแลมากกว่าการควบคุม
(๒) ส าหรั บ ค าสั่ ง ของรองนายกรั ฐ มนตรี ข้ อ (๑) นั น
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นว่า มาตรการตามร่างเดิมที่
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ตรวจพิจารณาแล้ว คือ ร่าง
มาตรา ๕ ซึ่งให้อานาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขุดดิน วิธีการขุดดินที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยนัน
เป็นมาตรการที่เพียงพอแล้ว
(๓) ปรับปรุงบทบัญญัติในหมวด ๒ (การขออนุญาตและการ
อนุญ าต) ของร่างเดิม จากการที่กาหนดให้ ผู้ขุดดินที่ มีความลึ กเกิน ๓ เมตร ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนดาเนินการ เป็นเพียงการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
โดยยื่นเอกสารหลักฐานแจ้งข้อมูลที่จาเป็นตามกฎหมาย เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการดังกล่าวแล้ว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน (ร่างมาตรา ๑๒)
นอกจากนี ได้ปรับปรุงร่างมาตรา ๑๔ (หน้าที่ของผู้ขุดดิน) ให้สอดคล้องกับหลักการในร่าง
มาตรา ๑๒ ที่ปรับปรุงใหม่ และเพิ่มบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๕ ทวิ กาหนดให้ผู้ขุดดินไม่ว่า
จะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิด ชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายของบุคคลหรือสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการขุดดิน ส่วนมาตรการอื่น
ตามร่างเดิมคงไว้ตามเดิม
(๔) ตัดบทบัญญัติในหมวด ๔ (การแก้ไขใบอนุญาตและการ
เพิกถอนใบอนุญาต) ออก เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เน้นการกากับ
ดูแลมากกว่าการควบคุม

๙

บั น ทึ ก เรื่ องพิ จ ารณาเสร็จ เรื่อ ง บริษั ท จั ด สรรที่ ดิ น ขุ ด ดิ น ท าให้ ที่ ดิ น ข้ างเคี ย ง
พังทลายและสูญหาย (ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....) (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๕) ปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๓ (อ านาจพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่) หมวด ๕ (การอุทธรณ์) หมวด ๖ (บทกาหนดโทษ) บทเฉพาะกาล และบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของร่างเดิม ให้สอดคล้องกับหลักการในบทบัญญัติหมวด ๒
ที่ปรับปรุงใหม่ และได้เพิ่มมาตรการลงโทษในกรณี ที่ผู้ขุดดินฝ่าฝืนคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องที่ที่สั่งให้หยุดการขุดดินเนื่องจากการขุดดินก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือสภาพแวดล้อม โดยให้มีโทษเท่ากับผู้ฝ่าฝืนทาการขุดดินโดยไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติหมวด ๒ (ร่างมาตรา ๑๒)
(๖) ปรับปรุงบทบัญ ญั ติในหมวดทั่วไป และหมวด ๑ (คณะ
กรรมการฯ) ให้สอดคล้องกันด้วย
๑.๕.๕ มติคณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขุดดิน พ.ศ. .... ๑๐
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
และให้กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพระราชบัญญัตินีให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาต่อไป
ต่อ มากระทรวงมหาดไทยได้ เสนอร่างพระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๓๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัตินีเพื่อไป
พิจารณาทบทวนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ
กระทรวงมหาดไทยได้ เสนอร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครัง โดยมีความเห็นด้วยว่าการใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี
ไม่สมควรใช้บังคับทันที เพราะอาจกระทบถึงประชาชนส่วนใหญ่ หากจะใช้บังคับในท้องที่ใด
มีบริเวณเพียงใด ควรให้รัฐมนตรีเป็นผู้กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดู แล และกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไข
ชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....” รวมทัง
แก้ไขชื่อคณะกรรมการฯ เป็น “คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน” กับแก้ไขร่างมาตรา ๒
ร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๘ ให้สอดคล้องกันด้วย

๑๐

หนั ง สื อ ส านั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๖๗๔๓ ลงวั น ที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๓๖ ถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ ป ระชุ ม ปรึ ก ษาเมื่ อ วั น ที่ ๑๑ พฤษภาคม
๒๕๓๖ ลงมติ รั บหลั กการร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุ มการขุ ดดิ น พ.ศ. .... ที่ ก ระทรวง
มหาดไทยเสนอ และให้ ส่งสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา ดังนี
(๑) คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน ในร่างมาตรา ๘ อาจ
เพิ่ ม อธิบ ดี ก รมศิ ล ปากรหรือ ผู้ แ ทนเป็ น กรรมการอี ก ๑ ท่ าน ตามความจ าเป็ น เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับร่างมาตรา ๑๙
(๒) อัตราค่าธรรมเนียมการขุดดินซึ่งกาหนดเป็นปี คือ ปีละ
๕๐๐ บาท นัน น่าจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในบางกรณี เพราะอาจมีการขุดดินเป็น
การชัว่ คราวหรือเฉพาะกาล
(๓) ประชาชนที่ อ ยู่ น อกเขตเทศบาลและสุ ข าภิ บ าลอาจมี
ความจาเป็นต้องขุดดินเพื่อประกอบอาชีพ เช่น การขุดดินเพื่อทาบ่อเลียงปลา จึงไม่ควรที่
จะให้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี ใช้ บั งคั บ นอกเขตเทศบาลและสุ ข าภิ บ าล จึงมอบให้ ก ระทรวง
มหาดไทยรับข้อสังเกตนีไปประกอบการพิจารณาในการประกาศกาหนดให้พระราชบัญญัตินี
ใช้บังคับในท้องที่ใดด้วย
๑.๕.๖ ผลการพิจารณาของสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๑
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้ พิ จ ารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขุด ดิ น
พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการและส่งให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว มีการแก้ไข ดังนี
(๑) ชื่อ ร่างพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ก ระทรวงมหาดไทยแก้ ไขเป็ น
“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....” นัน กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗
เห็นควรคงชื่อร่างพระราชบัญญัติไว้ตามเดิม คือ “ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....”
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินีมีสาระสาคัญเป็นการกากับดูแลการขุดดินที่มีความลึกเกิน
๓ เมตร ผู้ขุดดินจึงมีหน้าที่เพียงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขุดดินเท่านัน ชื่อร่าง
พระราชบัญญัติที่กระทรวงมหาดไทยแก้ไขจึงไม่ตรงกับ สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติ

๑๑

บั นทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ เรื่อง ร่างพระราชบัญญั ติการขุดดิน พ.ศ. .... (เรื่อง
เสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ดังกล่าว นอกจากนีได้แก้ไขชื่อหมวด ๑ และร่างมาตรา ๘ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อร่าง
พระราชบัญญัติด้วย
(๒) ร่ า งมาตรา ๒ (วั น ใช้ บั ง คั บ ) ที่ ก ระทรวงมหาดไทย
มีความเห็นว่า ไม่สมควรใช้บังคับทันที ควรให้เป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยที่จะประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดท้องที่และบริเวณที่พระราชบัญญัติ
มี ผ ลใช้ บั ง คั บ นั น กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ เห็ น ว่ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายจากการขุดดินที่จะเกิดแก่ประชาชน
และสภาพแวดล้อม และโดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การขุดดินโดยเฉพาะธุรกิจการขุดดิน
กระทากันทังในและนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
กาหนดมาตรการป้ อ งกัน อั น ตรายหรือ ความเสีย หายเช่ น ว่านั น จึงสมควรใช้ บั งคั บ ร่าง
พระราชบัญญัตินีทั่วทังประเทศ สาหรับข้อสังเกตของรัฐมนตรีที่ว่า ร่างพระราชบัญญัตินี
ไม่ ค วรใช้ บั งคั บ นอกเขตเทศบาลและสุ ข าภิ บ าล เพราะอาจกระทบถึ งการขุ ดดิ นเพื่ อ
ประกอบอาชีพ เช่น การขุดดินเพื่อทาบ่อเลียงปลา นัน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยชีแจงว่า
ร่างพระราชบัญญัตินีไม่กระทบถึงการขุดดินในกรณีดังกล่าว เพราะโดยปกติบ่อเลียงปลา
จะมีความลึกไม่เกิน ๓ เมตร ดังนัน กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ จึงได้ตัดหลักการที่
กระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมไว้ในร่างมาตรา ๒ ออก
(๓) ร่างมาตรา ๘ (คณะกรรมการการขุดดิน) ได้เพิ่มเติมอธิบดี
กรมศิลปากรหรือผู้แทนเป็นกรรมการตามที่คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกต
(๔) อัตราค่าธรรมเนียมการขุดดินซึ่งคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า
การคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายปี น่าจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงบางกรณี เพราะอาจมีการ
ขุดดินเป็นชั่วคราวหรือเฉพาะกาลนัน กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ได้แก้ไขเป็นให้
เรียกเก็บเป็นรายครัง
(๕) แก้ไขหลักการเกี่ยวกับอานาจสั่งการชั่วคราวของพนักงาน
เจ้าหน้าที่จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งการเป็นอย่างใดภายใน ๗ วัน ตามร่างเดิมในร่าง
มาตรา ๘ และร่างมาตรา ๒๑ (ร่างใหม่ ร่างมาตรา ๑๙ และร่างมาตรา ๒๒) โดยเห็ น ว่ า
การให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ระดั บ ล่ า งเกิ น ไปมี อ านาจสั่ ง การแก้ ไขเป็ น การชั่ ว คราวนั น
ไม่เหมาะสม เพราะเอกชนผู้เกี่ยวข้องจะสับสนว่าตนจะอุทธรณ์คาสั่งของผู้ใด จึงสมควรให้
เจ้ าพนั ก งานระดั บ ล่ างมี อ านาจในการตรวจตราและรายงานเท่ า นั น และสมควรเพิ่ ม
บทบั ญ ญั ติ การมอบอานาจของเจ้ าพนั ก งานท้ องถิ่ น ไว้เป็ น พิ เศษเพื่ อ ให้ ม อบอ านาจได้

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มากกว่าระเบียบบริหารราชการปกติ ทังนี เพื่อให้สามารถมอบอานาจให้บุคคลที่เหมาะสม
สั่งการแทนได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความฉับไวในการสั่งการกรณีฉุกเฉินได้ด้วย๑๒
๑.๕.๗ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เห็ น ชอบร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ด ดิ น
พ.ศ. .... ที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว๑๓
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ ๑๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๓๖
เห็ น ชอบร่างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ด ดิ น พ.ศ. .... ที่ ส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
พิจารณาเสร็จแล้ว และให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
อีกครังหนึ่งให้ร่างพระราชบัญญัตินีใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล หากมี
การขุดดินหรือ ตักดิน เพื่อไปที่ก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย หรือเพื่ อกิจการอื่นจนอาจก่อให้ เ กิด
อั น ตรายแก่ ท รั พ ย์ สิ น และความปลอดภั ย ของประชาชน ก็ ใ ห้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดห้ามการขุดดินเป็นพืนที่และเป็นครังคราวไป
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ได้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนี
(๑) เพิ่มเติมบทบัญญัติกาหนดท้องที่ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี
โดยให้มีผลใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามที่ จ ะมี ก ฎหมายโดยเฉพาะจั ด ตั งขึ น (ท านองเดี ย วกั บ
กรุ ง เทพมหานครหรื อ เมื อ งพั ท ยา) ทั งนี เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ใ ห้
พระราชบัญญัตินีใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้ขยายออกไปถึงกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่จะมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึนด้วย (ร่างมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง)
(๒) สาหรับกรณีที่มีการขุดดินในท้องที่ที่อาจก่อให้เกิดความ
เสี ยหายต่อ ทรัพ ย์สิ น หรือ ต่อ สภาพแวดล้อ ม หรืออาจก่ อ ให้ เกิ ด อัน ตรายต่อ ประชาชน
รั ฐมนตรีมี อ านาจออกประกาศได้ อ ย่ า งกว้ า งๆ ก าหนดให้ ใช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี
ในท้องที่ดังกล่าวตามที่เห็นว่าจาเป็นได้ (ร่างมาตรา ๓ วรรคสอง) และกาหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นปิดประกาศดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย (ร่างมาตรา ๓ วรรคสาม)
๑๒

บันทึกข้อความเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
พิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)
๑๓ บั น ทึ กเรื่ องพิ จ ารณาเสร็ จ เรื่อ ง ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ การขุ ด ดิ น พ.ศ. .... (เรื่อ ง
เสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๓) แก้ ไข (๒) และ (๕) กั บ เพิ่ ม (๖) ของบทนิ ย ามค าว่ า
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในร่างมาตรา ๔ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขตามข้อ (๑) และ (๒) ด้วย
(๔) ปรับปรุงบทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๓๘) เพื่อรองรับการ
ขุดดินซึ่งกระทาอยู่ก่อนใช้บังคับพระราชบัญญัตินี และรองรับการขุดดินในท้องที่ซึ่งไม่อยู่
ในบังคับพระราชบัญญัตินีภายหลังมีการขยายเขตหรือจัดตังราชการส่วนท้องถิ่นขึนใหม่
๑.๖ กำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญั ติกำรขุดดิน พ.ศ. .... ของ
สภำผู้แทนรำษฎร
๑.๖.๑ การตรวจพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๑ มีการ
เสนอร่างเกี่ยวกับการขุดดินให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ๒ ฉบับ คือ
(๑) ร่างพระราชบั ญ ญั ติ การขุ ด ดิ น พ.ศ. .... ที่ คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ และ
(๒) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ....
ของคุณภูมิ สาระผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ทังสองฉบับ ด้วยคะแนนเสียง ๒๐๙:๐ โดยให้ใช้ร่างฯ ของรัฐบาลเป็นหลัก และมีมติให้ตัง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... จานวน ๒๗ คน
ประกอบด้วย๑๔
(๑) นายถวิล ไพรสณฑ์
ประธานคณะกรรมาธิการ
(๒) พลตารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ รองประธานฯ คนที่ ๑
(๓) นายประกิจ พลเดช
รองประธานฯ คนที่ ๒
(๔) นางอัญชลี วานิช เทพบุตร โฆษกคณะกรรมาธิการ
(๕) นายธีระ มณีโรจน์
กรรมาธิการ
(๖) นายสมศักดิ์ เลิศบรรณพงษ์ กรรมาธิการ
(๗) นายสุจินต์ พฤกษ์อุดม
กรรมาธิการ
(๘) นายธีระชัย ศิริขันธ์
กรรมาธิการ
(๙) นางปิยะนุช โปตะวณิช
กรรมาธิการ
(๑๐) นายมติ ตังพานิช
กรรมาธิการ
๑๔

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๗ (สมัยสามัญ
ทั่ว ไป) วัน พุธ ที่ ๓ มีน าคม ๒๕๔๒ และบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุด พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๑ วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๑๑) นายสุนทร มณีสวัสดิ์
กรรมาธิการ
(๑๒) นายธนเทพ ทิมสุวรรณ กรรมาธิการ
(๑๓) นายอานวย คลังผา
กรรมาธิการ
(๑๔) นายปัญญา จีนาคา
กรรมาธิการ
(๑๕) นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ
กรรมาธิการ
(๑๖) นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ กรรมาธิการ
(๑๗) นายสมัย เจริญช่าง
กรรมาธิการ
(๑๘) นางวรศุลี เชาว์ศิริกุล
กรรมาธิการ
(๑๙) นายสมควร รวิรัฐ
กรรมาธิการ
(๒๐) นายประทวน เขียวฤทธิ์ กรรมาธิการ
(๒๑) นายสิทธิชัย โควสุรัตน์
กรรมาธิการ
(๒๒) นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กรรมาธิการ
(๒๓) นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กรรมาธิการ
(๒๔) นายกุมพล สภาวสุ
กรรมาธิการ
(๒๕) นางลักษณา เพียรเจริญทรัพย์ กรรมาธิการ
(๒๖) นายประสิทธิ์ ตังศรีเกยรติกุล กรรมาธิการ
(๒๗) นายสุรพล พงษ์ไทยพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ
๑.๖.๒ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญ ญั ติการควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ....
โดยรวมเนือหาของร่างพระราชบัญ ญัติทังสองฉบับเป็นฉบับเดียวกัน รวมการพิจารณา
ทังสิน ๑๒ ครัง ทังนี มีผู้แทนจากกรมโยธาธิการ กรมชลประธาน กรมที่ดิน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมชีแจงรายละเอียดและ
ข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการพิจารณา สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี๑๕
(๑) ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
มีการแก้ไข
(๒) หลักการ
มีการแก้ไข
(๓) เหตุผล
มีการแก้ไข
๑๕

บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๑๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๔) คาปรารภ
มีการแก้ไข
(๕) ร่างมาตรา ๑
มีการแก้ไข
(๖) ร่างมาตรา ๒
ไม่มีการแก้ไข
(๗) ร่างมาตรา ๓
มีการแก้ไข
(๘) ร่างมาตรา ๔
มีการแก้ไข
(๙) ร่างมาตรา ๕
มีการแก้ไข
(๑๐) ร่างมาตรา ๖ ทวิ
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่
(๑๑) ร่างมาตรา ๖ ตรี
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่
(๑๒) ร่างมาตรา ๗
มีการแก้ไข
(๑๓) ร่างมาตรา ๘
ไม่มีการแก้ไข
(๑๔) หมวด ๑ คณะกรรมการการขุดดิน มีการแก้ไข
(๑๕) ร่างมาตรา ๙
มีการแก้ไข
(๑๖) ร่างมาตรา ๑๐
มีการแก้ไข
(๑๗) ร่างมาตรา ๑๐ ทวิ
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่
(๑๘) ร่างมาตรา ๑๐ ตรี
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่
(๑๙) ร่างมาตรา ๑๑
ไม่มีการแก้ไข
(๒๐) ร่างมาตรา ๑๒
ไม่มีการแก้ไข
(๒๑) หมวด ๒ การขุดดิน
ไม่มีการแก้ไข
(๒๒) ร่างมาตรา ๑๓
มีการแก้ไข
(๒๓) ร่างมาตรา ๑๓ ทวิ
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่
(๒๔) ร่างมาตรา ๑๔
ไม่มีการแก้ไข
(๒๕) ร่างมาตรา ๑๖
ไม่มีการแก้ไข
(๒๖) ร่างมาตรา ๑๗
ไม่มีการแก้ไข
(๒๗) ร่างมาตรา ๑๘
มีการแก้ไข
(๒๘) ร่างมาตรา ๑๙
ไม่มีการแก้ไข
(๒๙) ร่างมาตรา ๒๐
คณะกรรมาธิการตัดออก
(๓๐) ร่างมาตรา ๒๑
ไม่มีการแก้ไข
(๓๑) หมวด ๒ ทวิ การถมดิน คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๓๒) ร่างมาตรา ๒๑ ทวิ
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่
(๓๓) ร่างมาตรา ๒๑ ตรี
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่
(๓๔) ร่างมาตรา ๒๑ จัตวา
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่
(๓๕) หมวด ๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีการแก้ไข
(๓๖) ร่างมาตรา ๒๑ เบญจ
คณะกรรมาธิการเพิ่มขึนใหม่
(๓๗) ร่างมาตรา ๒๒
มีการแก้ไข
(๓๘) ร่างมาตรา ๒๓
มีการแก้ไข
(๓๙) ร่างมาตรา ๒๔
ไม่มีการแก้ไข
(๔๐) ร่างมาตรา ๒๕
มีการแก้ไข
(๔๑) หมวด ๔ การอุทธรณ์
ไม่มีการแก้ไข
(๔๒) ร่างมาตรา ๒๖
มีการแก้ไข
(๔๓) หมวด ๕ บทกาหนดโทษ ไม่มีการแก้ไข
(๔๔) ร่างมาตรา ๒๗
มีการแก้ไข
(๔๕) ร่างมาตรา ๒๘
มีการแก้ไข
(๔๖) ร่างมาตรา ๒๙
ไม่มีการแก้ไข
(๔๗) ร่างมาตรา ๓๐
มีการแก้ไข
(๔๘) ร่างมาตรา ๓๑
มีการแก้ไข
(๔๙) ร่างมาตรา ๓๒
มีการแก้ไข
(๕๐) ร่างมาตรา ๓๓
มีการแก้ไข
(๕๑) ร่างมาตรา ๓๔
ไม่มีการแก้ไข
(๕๒) ร่างมาตรา ๓๕
ไม่มีการแก้ไข
(๕๓) ร่างมาตรา ๓๖
ไม่มีการแก้ไข
(๕๔) บทเฉพาะกาล
ไม่มีการแก้ไข
(๕๕) ร่างมาตรา ๓๗
มีการแก้ไข
(๕๖) อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย มีการแก้ไข
รายละเอียดการแก้ไขปรากฏในเนื อหาคาอธิบายความเป็นมา
รายมาตรา
๑.๖.๓ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว และเห็นชอบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่เห็นควรแก้ไขเหตุผลประกอบร่างฯ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และครอบคลุมเจตนารมณ์
ในการตราพระราชบัญญัตินี๑๖
๑.๗ กำรตรวจพิ จ ำรณำร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก ำรขุ ด ดิ น และถมดิ น
พ.ศ. .... ของวุฒิสภำ
๑.๗.๑ การตรวจพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่ ๑
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ) ที่สภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๑๐๓:๑ เสียง และให้เสนอต่อคณะกรรมาธิการการปกครอง
ของวุฒิ สภาพิ จารณา ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายพิ นิ จ จารุสมบั ติ )
เสนอ๑๗
โดยที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึง
วุฒิ สภา (กาหนดวัน ดังกล่ าวให้ ห มายถึงวัน ในสมั ยประชุม ) วุฒิ สภาได้รับเมื่ อวันที่ ๑๐
กั น ยายน ๒๕๔๒ ต่ อ มาที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภาได้ ล งมติ ใ ห้ ข ยายเวลาการพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ นี ออกไปเป็ น กรณี พิ เศษอี ก ๓๐ วั น ตามความในมาตรา ๑๗๔ ของ
รั ฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย โดยคณะกรรมาธิ ก ารการปกครองของวุ ฒิ ส ภา
ประกอบด้วย๑๘
(๑) นายอารีย์ วงศ์อารยะ
ประธานคณะกรรมาธิการ
(๒) นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ รองประธานฯ คนที่ ๑
(๓) นายเอี่ยม ฉายางาม
รองประธานฯ คนที่ ๒
(๔) นายรังสรรค์ แสงสุข
โฆษกคณะกรรมาธิการ
(๕) นายชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
กรรมาธิการ
(๖) นายชูวงศ์ ฉายะบุตร
กรรมาธิการ
(๗) คุณหญิงนันทกา สุประภาตะนันทน์ กรรมาธิการ
๑๖

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๐ (สมัยสามัญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒
๑๗ รายงานการประชุ ม วุฒิ ส ภา ครังที่ ๑๓ (สมั ย สามั ญ นิ ติ บั ญ ญั ติ ) วั น ศุ กร์ ที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๔๒
๑๘ รายงานการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๘) พลตารวจเอก พจน์ บุณยะจินดา กรรมาธิการ
(๙) นายวรรณไว พัธโนทัย
กรรมาธิการ
(๑๐) นายสมพงศ์ ศรียะพันธุ์ กรรมาธิการ
(๑๑) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
กรรมาธิการ
(๑๒) นายสุวรรรณ ปัญญาภาศ กรรมาธิการ
(๑๓) นายอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมาธิการ
(๑๔) นายอักขราทร จุฬารัตน กรรมาธิการ
(๑๕) นายโอศถ โกศิน
กรรมาธิการ
(๑๖) นายไพบูลย์ ช่างเรียน
เลขานุการฯ
(๑๗) นายธีรพจน์ จรูญศรี
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
๑.๗.๒ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
ที่ ประชุ มคณะกรรมาธิ การฯ ได้ พิ จารณาร่างพระราชบั ญ ญั ติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการ) เป็นผู้ชีแจง
แสดงความคิดเห็น และมีสมาชิกวุฒิ สภาแปรญั ตติ ๓ คน คือ (๑) นายเกษม สรศักดิ์ (๒)
นายปกิต พัฒนกุล (๓) นายสุชน ชาลีเครือ สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ได้
ดังนี๑๙
(๑) ชื่อร่างพระราชบัญญัติ
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญั ตติ (นายปกติ ฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญั ตติให้ ตั ดค าว่ า “ถมดิ น” “หรือถมดิน” และ “ผู้ ถมดิ น” ในร่างพระราชบั ญญั ติ นี ออก
ทังหมด
(๒) คาปรารภ
ไม่มีการแก้ไข
(๓) ร่างมาตรา ๑
ไม่มีการแก้ไข
(๔) ร่างมาตรา ๒
ไม่มีการแก้ไข
(๕) ร่างมาตรา ๓
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติให้ตัดคาว่า “หรือถมดิน” และ “หรือต่อสภาพแวดล้อม” ในร่างมาตรา ๓ วรรคสอง
ออก
(๖) ร่างมาตรา ๔
มีการแก้ไข
๑๙

รายงานการพิจ ารณาร่างพระราชบัญ ญั ติการขุดดิ นและถมดิน พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๗) ร่างมาตรา ๕
ไม่มีการแก้ไข
(๘) ร่างมาตรา ๖
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญั ตติ (นายปกติ ฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติให้ตัดคาว่า “การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม” และ “หรือถมดิน” ในร่าง
มาตรา ๖ ออก
(๙) ร่างมาตรา ๗
ไม่มีการแก้ไข
(๑๐) ร่างมาตรา ๘
ไม่มีการแก้ไข
(๑๑) ร่างมาตรา ๙
มีการแก้ไข
(๑๒) ร่างมาตรา ๑๐
ไม่มีการแก้ไข
(๑๓) หมวด ๑ คณะกรรมการ
การขุดดินและถมดิน
ไม่มีการแก้ไข
(๑๔) ร่างมาตรา ๑๑
มีการแก้ไข
(๑๕) ร่างมาตรา ๑๒
ไม่มีการแก้ไข
(๑๖) ร่างมาตรา ๑๓
มีการแก้ไข
(๑๗) ร่างมาตรา ๑๔
ไม่มีการแก้ไข
(๑๘) ร่างมาตรา ๑๕
ไม่มีการแก้ไข
(๑๙) ร่างมาตรา ๑๖
ไม่มีการแก้ไข
(๒๐) หมวด ๒ การขุดดิน
ไม่มีการแก้ไข
(๒๑) ร่างมาตรา ๑๗
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติแก้ความในวรรคหนึ่ง
(๒๒) ร่างมาตรา ๑๘
ไม่มีการแก้ไข
(๒๓) ร่างมาตรา ๑๙
ไม่มีการแก้ไข
(๒๔) ร่างมาตรา ๒๐
ไม่มีการแก้ไข
(๒๕) ร่างมาตรา ๒๑
ไม่มีการแก้ไข
(๒๖) ร่างมาตรา ๒๒
ไม่มีการแก้ไข
(๒๗) ร่างมาตรา ๒๓
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติแก้ความในร่างมาตรา ๒๓ และแปรญัตติเพิ่มความเป็นร่างมาตรา ๒๓ ทวิ
(๒๘) ร่างมาตรา ๒๔
มีการแก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒๙) ร่างมาตรา ๒๕
ไม่มีการแก้ไข
(๓๐) หมวด ๓ การถมดิน
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติให้ตัดหมวด ๓ ว่าด้วยการถมดิน ออกทังหมวด
(๓๑) ร่างมาตรา ๒๖
มีการแก้ไข
(๓๒) ร่างมาตรา ๒๗
คณะกรรมาธิการตัดออก
(๓๓) ร่างมาตรา ๒๘
ไม่มีการแก้ไข
(๓๔) ร่างมาตรา ๒๙
ไม่มีการแก้ไข
(๓๕) หมวด ๔ พนักงานเจ้าหน้าที่ ไม่มีการแก้ไข
(๓๖) ร่างมาตรา ๓๐
ไม่มีการแก้ไข
(๓๗) ร่างมาตรา ๓๑
ไม่มีการแก้ไข
(๓๘) ร่างมาตรา ๓๒
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติแก้ความในวรรคหนึ่ง
(๓๙) ร่างมาตรา ๓๓
ไม่มีการแก้ไข
(๔๐) ร่างมาตรา ๓๔
ไม่มีการแก้ไข
(๔๑) หมวด ๕ การอุทธรณ์
ไม่มีการแก้ไข
(๔๒) ร่างมาตรา ๓๕
มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายเกษมฯ) ขอสงวนคาแปรญัตติแก้ความใน
ร่างมาตรา ๓๕
(๔๓) หมวด ๖ บทกาหนดโทษ ไม่มีการแก้ไข
(๔๔) ร่างมาตรา ๓๖
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติแก้ความในร่างมาตรา ๓๖
(๔๕) ร่างมาตรา ๓๗
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติแก้ความในร่างมาตรา ๓๗
(๔๖) ร่างมาตรา ๓๘
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปรญัตติแก้
ความในร่างมาตรา ๓๘
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๔๗) ร่างมาตรา ๓๙
ไม่มีการแก้ไข
(๔๘) ร่างมาตรา ๔๐
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติแก้ความในร่างมาตรา ๔๐
(๔๙) ร่างมาตรา ๔๑
ไม่มีการแก้ไข
(๕๐) ร่างมาตรา ๔๒
ไม่มีการแก้ไข
ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนคาแปร
ญัตติแก้ความในร่างมาตรา ๔๒
(๕๑) ร่างมาตรา ๔๓
ไม่มีการแก้ไข
(๕๒) ร่างมาตรา ๔๔
ไม่มีการแก้ไข
(๕๓) ร่างมาตรา ๔๕
ไม่มีการแก้ไข
(๕๔) บทเฉพาะกาล
ไม่มีการแก้ไข
(๕๕) ร่างมาตรา ๔๖
ไม่มีการแก้ไข
(๕๖) อัตราค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย
มีการแก้ไข
รายละเอียดการแก้ไขปรากฏในเนือหาคาอธิบายความเป็นมา
รายมาตรา
๑.๗.๓ การตรวจพิจารณาของวุฒิสภาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓
ที่ประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นที่ผู้แปรญัตติขอ
สงวนคาแปรญัตติ โดยเฉพาะญัตติให้ตัดหมวด ๓ ว่าด้วยการขุดดิน ออกทังหมวด ที่ประชุม
มีมติเห็นด้วยกับผู้สงวนคาแปรญัตติ ด้วยคะแนนเท่ากัน ๕๑:๕๑ เสียง ซึ่งประธานในที่ประชุม
(ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานวุฒิ) ต้องออกเสียงเพิ่มขึนอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีขาด โดยออก
เสียงเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯ ด้วยเหตุผลเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัตินีดาเนินไปได้๒๐
๒. หลักกำรและสำระสำคัญของพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
๒.๑ หลักกำรพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือ
ถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่
๒๐

รายงานการประชุมวุฒิสภา ครังที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน

๒๕๔๒
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๓๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

กฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา และบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่อื่นที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ๒๑
๒.๒ สำระสำคัญของพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
(๑) ก าหนดท้ อ งที่ ใ ห้ ใ ช้ บั ง คั บ พระราชบั ญ ญั ติ นี ในเขตเทศบาล
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะ
จัดตังขึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา เขตบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง (มาตรา ๓)
(๒) กาหนดบทยกเว้นมิให้ใช้พระราชบัญญัตินีบังคับแก่การขุดดินและ
ถมดินซึ่งกระทาได้โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กาหนดมาตรการในการป้องกัน
อันตรายไว้ตามกฎหมายนันแล้ว (มาตรา ๕)
(๓) กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดมาตรการ
เพื่ อ ประโยชน์ ในการป้ อ งกัน การพั งทลายของดิ น หรือ สิ่งปลู กสร้าง ตลอดจนการอื่น ที่
จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนันด้วย (มาตรา ๖ และมาตรา ๗)
(๔) ก าหนดให้องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่ นมีอานาจออกข้อบัญ ญั ติ
ท้องถิ่นในเรื่องที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดในเรื่องนันแล้วได้ (มาตรา ๘)
(๕) กาหนดให้การแจ้งหรือการส่งคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทาเป็นหนังสือ
และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ และในกรณีที่ไม่อาจส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือทาเป็นหนังสือดังกล่าวได้ ให้ปิดประกาศสาเนาหนังสือ
แจ้งหรือคาสั่งไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน (มาตรา ๙)
(๖) กาหนดให้มี “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วย
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจานวน
๙ คน รวมทังผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง เป็นกรรมการ (มาตรา ๑๑)
(๗) กาหนดให้ “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” มีอานาจหน้าที่
ในการให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวง ให้คาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
๒๑

หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทัง
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๒)
(๘) กาหนดให้การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินเกินสามเมตร
หรือมีพืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพืนที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งพร้อมข้อมูล ทังนี ให้ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย โดยให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนัน (มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘)
(๙) กาหนดให้ ผู้ขุดดิน ต้องทาการขุดดิ นให้ถูกต้องตามที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง และต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง รวมทังต้องรับผิด
ในการกระท าของลู ก จ้ า งหรื อ ตั ว แทนซึ่ ง ได้ ก ระท าในทางการที่ จ้ า งหรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑)
(๑๐) กาหนดให้การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่เป็น
เหตุ คุ้ ม ครองการขุ ด ดิ น ที่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลหรื อ ต่ อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่
ต้องรับผิดตามกฎหมาย (มาตรา ๒๒)
(๑๑) กาหนดข้อยกเว้นการขุดบ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตาราง
เมตร ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา ๒๓)
(๑๒) กาหนดให้การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินไม่เกินสาม
เมตร จะต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา ในกรณีที่ขุดใกล้แนว
เขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน (มาตรา ๒๔)
(๑๓) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นกรณี ก ารขุ ด ดิ น พบ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษา
ในด้านธรณีวิทยา โดยให้หยุดการขุดดินในบริเวณนันไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน (มาตรา ๒๕)
(๑๔) กาหนดให้การถมดิน โดยมีความสูงของเนินดิ นเกินกว่าระดั บ
ที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมี
พืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ต้องจัดให้มีการระบายนาเพียงพอที่จะไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น โดยให้ผู้ได้รับใบรับแจ้ง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้เป็นรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนัน (มาตรา ๒๖)
(๑๕) กาหนดให้ผู้ถมดินต้องทาการถมดินให้ถูกต้องตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง รวมทังต้องรับผิด
ในการกระท าของลู ก จ้ า งหรื อ ตั ว แทนซึ่ ง ได้ ก ระท าในทางการที่ จ้ า งหรื อ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย (มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘)
(๑๖) กาหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจ
ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้
หยุดการขุดดินหรือถมดินนันได้ และถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึน
หรืออาจเกิดขึนจากการขุดดินหรือถมดินนัน ให้มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน
ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดิ นหยุดการขุดดิน หรือถมดิน หรือจัด การป้ องกัน ความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนันได้ตามที่เห็นสมควร (มาตรา ๒๙)
(๑๗) กาหนดให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินซึ่ งไม่พอใจคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่
วัน ที่ ทราบค าสั่ง และก าหนดให้ ก ารอุ ทธรณ์ ไม่ เป็ น การทุ เลาการบั งคับ ตามค าสั่ งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะยื่นคาขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรื อ
คณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึน (มาตรา ๓๔)
(๑๘) กาหนดให้ความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี นอกจากความผิด
ฐานขุดดินหรือถมดินในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามนอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง
เป็ น ความผิ ด ที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มอบหมายมี อ านาจ
เปรียบเทียบปรับได้ (มาตรา ๔๒)
(๑๙) กาหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
กระทาของหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอันได้กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินีต้อง
รับโทษสาหรับความผิดนันด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทานันได้กระทาโดยตนมิได้
รู้เห็นหรือยินยอม (มาตรา ๔๓)
(๒๐) ก าหนดให้ เจ้าของอสังหาริม ทรัพ ย์ที่อ ยู่ใกล้ชิด หรือ ติดต่ อกั บ
ที่ดินที่มีการกระทาความผิดเกิดขึนตามพระราชบัญญัตินี และได้รับความเสียหายเนื่องจาก
การกระทาความผิดนัน เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีสิทธิฟ้องคดีได้เอง (มาตรา ๔๔)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒๑) กาหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้อง
แจ้ งต่ อ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี อยู่ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี มี ผ ล
ใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ดาเนินการแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินีมีผลใช้บังคับในท้องที่นัน และเมื่อได้ดาเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นันได้รับ
ใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี (มาตรา ๔๕)
(๒๒) กาหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี
(มาตรา ๓๕ – มาตรา ๔๔)
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๔๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

คำอธิบำยควำมเป็นมำรำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
พระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช มีพ ระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน

คำปรำรภ

พระราชบัญญัตินีมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้
โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ นไว้ โดย
คาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี
ชื่อพระรำชบัญญัติ

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓”

๑. หลักกำร
เพื่อให้ทราบถึงสาระสาคัญและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย
๒๒

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๔๑/๗ มีนาคม ๒๕๔๓
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
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๔๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....”
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นว่า เนือหา
ของร่างพระราชบัญญัตินีมิได้เป็นการควบคุมการขุดดิน เป็นเพียงการกากับดูแลโดยให้
ผู้ขุดดินบางกรณีมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านัน และเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลด
การควบคุมกิจการต่างๆ ลงเป็นเพียงการกากับดูแล จึงมีมติให้แก้ไขชื่อร่างเป็น ดังนี
“มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....””
[บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑(๖๘/๒๕๓๖) ๓๘/๒๕๓๖
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ในชันการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ ๒ ฉบับ คือ ร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ด พ.ศ. .... ที่ ค ณะรั ฐมนตรีเป็ น ผู้ เสนอ และร่างพระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ของคุณภูมิ สาระผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยให้ใช้
ร่างฯ ของรัฐบาลเป็นหลัก
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ให้ แ ก้ ไ ขชื่ อ ร่ า งให้ ส อดคล้ อ งกั บ เนื อหาที่ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม
เกี่ยวกับการถมดิน เป็นดังนี
“มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ....””
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
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๔๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

วันใช้บังคับ

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดสภาพบั งคั บ ของกฎหมายว่ ามี ผ ลใช้ บั งคั บ ตั งแต่ เมื่ อ ใด ซึ่ ง
โดยทั่วไปแล้วจะกาหนดให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
ประชาชนหรือ ผู้ อ ยู่ ภ ายใต้ แ ห่ งกฎหมายได้ รั บ ทราบล่ ว งหน้ า ว่า กฎหมายจะใช้ บั งคั บ
หลังจากวันที่มีการลงประกาศกฎหมายโดยเปิดเผยในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และถือได้ว่า
มีความชัดเจนในระยะเวลาการใช้บังคับกฎหมาย โดยเริ่มต้นใช้บังคับกฎหมายตังแต่เวลา
๐๐.๐๑ นาฬิกา อย่างไรก็ตาม กฎหมายบางฉบับมีความจาเป็นต้องกาหนดวันใช้บังคับ
เป็นอย่างอื่นนอกจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขึนอยู่กับเหตุผลและ
ความจาเป็นของกฎหมายฉบับนันๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบาย สถานการณ์เศรษฐกิจหรือ
สังคม รวมทังความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันมีการใช้ในกรณี
ต่างๆ ดังนี
(๑) กรณีให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับทันที
(๒) กรณีให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับในอนาคต
(๓) กรณีให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับย้อนหลัง
(๔) กรณีใช้ท้องที่เป็นตัวกาหนดวันใช้บังคับกฎหมาย
(๕) กรณีที่กฎหมายบางหมวดหรือบางมาตราใช้บังคับในวันอื่นที่แตกต่างจาก
วันประกาศใช้กฎหมายทังฉบับ
ทังนี เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ใช้อานาจตามกฎหมายหรือ
ผู้ต้องถูกบังคับตามกฎหมายมีเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
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๔๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ออกกฎหมายล าดั บ รอง การจั ด เตรี ย มสถานที่ เครื่อ งมื อ เครื่อ งใช้ หรือ การฝึ ก อบรม
เจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย๒๓
กรณีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกรณีกาหนดให้
มีผลใช้บังคับในอนาคต คือ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๓
และเมื่อนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปอีกสามสิบวัน คือ ตังแต่วันที่ ๗ มีนาคม
๒๕๔๓ ครบกาหนดสามสิบวัน วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ดังนัน พะราชบัญญัตินีจึงมีผล
ใช้บังคับตังแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันที่พ้นกาหนดสามสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และจะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้
รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้
พิ จ ารณาข้ อ สั ง เกตของคณะรั ฐ มนตรี ที่ ว่ า การก าหนดท้ อ งที่ แ ละบริ เ วณใช้ บั ง คั บ
พระราชบัญญัตินีไม่ควรใช้บังคับนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล เพราะจะทาให้ประชาชน
เดือดร้อน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขร่างมาตรา ๒ โดยให้อานาจรัฐมนตรีออกประกาศ
กาหนดท้องที่และบริเวณใช้บังคับพระราชบัญญัติ แต่ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมการปกครอง และผู้แทนกรุงเทพมหานคร ชีแจงว่า ปัญหาการขุดดิน
โดยเฉพาะเพื่ อ ขายนันมั กจะเกิ ดในชนบท แม้ก ระทั งในป่ าซึ่ งอยู่น อกเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล จึงควรใช้บังคับพระราชบัญญัตินีทั่วทังประเทศ หากใช้บังคับเฉพาะบางท้องที่
จะไม่ ส ามารถป้ อ งกั น ความเสี ย หายจากการขุ ด ดิ น ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ สภาพแวดล้ อ มได้ เลย
คณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพราะราชบัญญัตินีควร
ใช้ บั งคั บ ทั่ ว ทั งประเทศ เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น ความเสี ย หายที่ จ ะเกิ ด จากการขุ ด ดิ น ต่ อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม และมีมติให้ตัดความในร่างมาตรา ๒ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
เพิ่มเติมออก โดยให้คงเป็นไปตามร่างมาตรา ๒ เดิมที่กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ได้
เคยพิจารณาไว้แล้ว และแก้ไขความในมาตรา ๗ เพื่อให้สอดคล้องกัน ดังนี
๒๓

คู่มือแบบการร่างกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๘๘.-๙๑.
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

“มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ น ต้น ไป และจะใช้บั งคับ ในท้ องที่ ใด มีบ ริเวณเพี ยงใด
ให้รฐั มนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี และมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้”
[บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑(๖๘/๒๕๓๖) ๓๘/๒๕๓๖
วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖) ]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๓ พระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ ใ ช้ บั ง คั บ ในท้ อ งที่
ท้องที่บงั คับใช้
ดังต่อไปนี
พระรำชบัญญัติ
(๑) เทศบาล
กำรขุดดินและถมดินฯ
(๒) กรุงเทพมหานคร
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๓) เมืองพัทยา
(๔) องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมาย
โดยเฉพาะจัดตังขึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
(๕) บริเวณที่ มีพ ระราชกฤษฎี กาให้ ใช้บั งคับ กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการ
ขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน รัฐมนตรีจ ะประกาศก าหนดให้ใ ช้บ ัง คับ พระราช
บัญญัตินีในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่า
จาเป็นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ไว้ โดยเปิ ด เผยก่ อ นวั น ใช้ บั ง คั บ ไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด วั น ประกาศ
ดั ง กล่ าวให้ ปิ ด ไว้ ณ ศาลากลางจั งหวั ด ที่ ว่ า การอ าเภอหรื อ
กิ่งอาเภอ ที่ ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล ที่ ทาการกานั น
และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่กาหนดไว้ในประกาศ
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดเขตพืนที่และขอบเขตการบังคับใช้พระราชบัญญัติให้ชัดเจน
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับในท้องที่ ดังต่อไปนี
(๑) เทศบาล
(๒) สุขาภิบาล
(๓) กรุงเทพมหานคร
(๔) เมืองพัทยา
(๕) ราชการส่ ว นส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายโดยเฉพาะจั ด ตั งขึ น
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดิน ถ้าการขุดดิน
อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรัพ ย์ สิ น ของบุ ค คลหรื อ ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม หรื อ อาจ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๔๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี
ในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อน
วันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่ บ้าน แห่งท้องที่ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศ
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้
พิ จารณามติ ค ณะรัฐมนตรีที่ ให้ สานั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี การับ ไปพิ จารณาแก้ ไข
เพิ่มเติมให้ร่างพระราชบัญญัตินีใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ส่วนนอกเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล หากมีการขุดดินจนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือความ
ปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีออกประกาศกาหนดพืนที่ห้ามการขุดดินเป็นคราวๆ ไป
โดยที่ประชุมได้เห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอเป็นร่างมาตรา ๓ ดังนี
“มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับในท้องที่ ดังต่อไปนี
(๑) เทศบาล
(๒) สุขาภิบาล
(๓) กรุงเทพมหานคร
(๔) เมืองพัทยา
(๕) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่จะมีกฎหมายจัดตังขึน
ในกรณีที่การขุดดินในท้องที่อื่ นนอกจากที่ระบุในวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอานาจประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินีในท้องที่อื่น
นอกจากท้องที่ดังกล่าวตามที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย
ก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ (ศาลากลางจังหวัด) ที่ว่า
การอาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศ และ ณ บริเวณที่กาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี”
[บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๖ (๒๑/๒๕๓๗) ๘๖/๒๕๓๖
วันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และบันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐
(๒๕/๒๕๓๗) ๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖])
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่ ป ระชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ได้ พิ จ ารณาข้ อ สั ง เกตของ
กรรมการร่างกฎหมายประจา คณะที่ ๕-๘ เกี่ยวกับร่างมาตรา ๓ (ว่าด้วยท้องที่ใช้บังคับ
กฎหมาย) ที่ว่า ถ้อยคาในร่างมาตรา ๓ (๕) “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่จะมีกฎหมาย
จัดตังขึน” ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะทาให้เกิดปัญหาในการใช้กฎหมายต่อไป กล่าวคือ หากมีการ
ตั งจั ง หวั ด ขึ นใหม่ จ ะท าให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั งหวั ด ของจั ง หวั ด นั นๆ ต้ อ งใช้ บั งคั บ
พระราชบัญญัตินีด้วยในทันที ซึ่งบางท้องที่ยังไม่มีความเหมาะสมที่จะใช้บังคับ และหากมี
การตังสภาตาบลขึนในอนาคตก็จะเกิดปัญหาในทานองเดียวกัน ควรจะเขียนให้ชัดเจน
ลงไปว่า พระราชบัญญัตินีใช้บังคับเฉพาะในเขตราชการส่วนท้องถิ่นที่จะได้กาหนดโดย
กฎหมายลาดับรอง เช่น กฎกระทรวงหรือประกาศรัฐมนตรี ต่อไป
ที่ประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ พิจารณาข้อสังเกตกรรมการร่าง
กฎหมายประจาฯ แล้ว เห็นว่า ความใน (๕) มีเจตนาให้หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่เดิม
เคยเป็นเทศบาลหรือสุขาภิบาล และมีความเจริญขึนทานองเดียวกับกรุงเทพมหานครหรือ
เมืองพัทยา รวมตลอดถึงองค์การบริหารส่วนตาบล ซึ่งยกฐานะจากสภาตาบลเมื่อมีรายได้
เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก็จะมีประมาณ ๔๐๐ กว่าแห่ง จากสภาตาบลทังหมด ๖,๐๐๐ กว่า
แห่ ง ทั งนี หากมี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ ส ภาต าบลและองค์ ก ารปกครองส่ ว นต าบล
พ.ศ. .... ในมาตรา ๓ แต่จะไม่ครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับข้อเสนอ
ของกรรมการร่างกฎหมายประจาฯ ที่เห็ นว่า สมควรแก้ไข (๕) เสียใหม่โดยให้กาหนด
รายชื่อราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยกฎหมายลาดับรองนัน กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗
เห็ น ว่ า อาจมี ปั ญ หาในกรณี ที่ ก ฎหมายจั ด ตั งราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั นใช้ บั ง คั บ แล้ ว
แต่กฎกระทรวงหรือประกาศกาหนดรายชื่อตามกฎหมายนียังไม่ได้ออก ก็จะทาให้ท้องที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นนัน ซึ่งเดิมอาจเป็นเทศบาลหรือสุขาภิบ าล ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายนี อย่างไรก็ตาม กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เห็นควรแก้ไขความใน (๕)
ให้ชัดเจนขึนว่า “(๕) ราชการส่วนท้องถิ่น อื่น ตามที่จะมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน”
ทังนี โดยเปรียบเทียบกับมาตรา ๖๕ (๑๐) และมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร ที่ใช้
ความว่า “... หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตังขึน” โดย
(๕) ที่แก้ไขใหม่นีจะไม่ครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วน
ตาบล โดยกรณีดังกล่าวจะต้องไปดาเนินการตามวรรคสองของมาตรา ๓ หากประสงค์จะให้
กฎหมายว่าด้วยการขุดดินใช้บังคับ
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๑ (๒๖/๒๕๓๗)
๓/๒๕๓๗ วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่ประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ได้พิจารณาข้อสังเกตเพิ่มเติม
ของกรรมการร่างกฎหมายประจาฯ เกี่ยวกับร่างมาตรา ๓ สรุปได้ ดังนี
(๑) ความว่า “ราชการส่วนท้องถิ่นจะมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน” ใน
ร่างมาตรา ๓ ไม่อาจเข้าใจได้ว่าเป็นราชการส่วนท้องถิ่นแบบใด เพราะราชการส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งจะต้องมีกฎหมายจัดตังขึนทังสิน และคาว่า “กฎหมายเฉพาะ” ก็ไม่มีความแน่นอน
อาจจะเป็นทังพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และอนุบัญญัติอื่นๆ ด้วย ซึ่งในอนาคต
อาจจะมีการจัดระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแบบหนึ่งโดยมีพระราชบัญญัติกาหนด
วิธีการทานองเดียวกับเทศบาลและสุขาภิ บาล ความหมายใน (๕) ดังกล่าว อาจจะเป็ น
ปัญ หาได้ นอกจากถ้อยคาดังกล่าวก็หมายความรวมถึงองค์การบริ หารส่วนจังหวัดและ
องค์การบริหารส่วนตาบลอยู่ในตัว ซึ่งขัดกับ หลักการของร่างพระราชบั ญ ญั ตินี ที่ไม่ใช้
บังคับกับราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เห็ น ว่ า ถ้ อ ยค าว่ า “ราชการส่ ว น
ท้องถิ่นจะมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน” มีความชัดเจนดีแล้ว จึงไม่แก้ไขตามข้อสังเกต
ของกรรมการร่างกฎหมายประจาฯ
(๒) ความในวรรคสองของร่างมาตรา ๓ น่าจะเขียนให้อานาจรัฐมนตรีออก
ประกาศได้อย่างกว้างๆ เป็นท้องที่ๆ ไป น่าจะเหมาะสม มิฉะนันการขุดดินที่เข้าเงื่อนไข
จะต้องเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาออกประกาศห้ามขุดดิน ซึ่งไม่เหมาะสมในการป้องกัน
ความเสียหาย
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมการ
ร่างกฎหมายประจาฯ และได้ปรับปรุงร่างมาตรา ๓ วรรคสอง ให้เหมาะสมยิ่งขึน ดังนี
“ในกรณีที่การขุดดินในท้องที่อื่นนอกจากที่ระบุในวรรคหนึ่ง อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอานาจจะประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินีในท้องที่
อื่นนอกจากท้องที่ดังกล่าวตำมวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้”
(๓) ในมาตรา ๓ วรรคสาม วิธีการประกาศเขตห้ามขุดดินโดยปิดประกาศ
ในบริเวณห้ามขุดดินด้วยน่าจะไม่เหมาะสม
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เห็ น ว่ า ได้ ป รั บ ปรุ ง ร่า งมาตรา ๓
วรรคสาม ให้ไม่ต้องปิดประกาศในบริเวณห้ามขุดดินแล้ว ตังแต่การประชุมคราวก่อนๆ จึง
ไม่ต้องปรับปรุงอีก

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่ประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ได้แก้ไขปรับปรุงร่างมาตรา ๓
เป็นดังนี
“มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับในท้องที่ ดังต่อไปนี
(๑) เทศบาล
(๒) สุขาภิบาล
(๓) กรุงเทพมหานคร
(๔) เมืองพัทยา
(๕) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายโดยเฉพาะจั ด ตั งขึ น
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดิน ถ้าการ
ขุดดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม หรืออาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี
ในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผย
ก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่ บ้าน แห่งท้องที่ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศ”
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า การขุดดินจะต้องมีการแจ้งว่า
จะทาการขุดดินโดยแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นซึ่งจะต้องมีเอกสารแจ้งข้อมูลประกอบ ซึ่งก็จะ
เป็นการป้องกันปัญหาในเบืองต้นได้ เพราะจะต้องมีการพิจารณาเป็นขันตอนมิใช่ว่ามาแจ้ง
ขอทาการขุดดินแล้วจะสามารถขุดได้ทันที แต่อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมก็ยังมีความห่วงใย
ในกรณี ที่เป็ น การขุ ดดิ น หรือขุ ดทรายเพื่ อการค้ าหรือ พาณิ ช ยกรรม ควรจะมี เงื่อนไขที่
เข้ ม งวดขึ น จึ งควรจะมี ก ารขออนุ ญ าตให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ ถู ก ต้ อ ง
นอกเหนือจากการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ เพราะการขุดดินหรือขุ ดทรายเพื่ อ
การค้าหรือพาณิชยกรรมจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมมาก ดังนัน จึงควร
มีมาตรการในการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึน และควรจะกาหนดบทลงโทษและเงื่อนไข
ให้ชัดเจนและรัดกุมในการขออนุญาต โดยเฉพาะกรณีการขุดดินหรือขุดทรายเพื่อการค้า
หรือพาณิชยกรรม และอีกประเด็นปัญหาหนึ่งก็คือการขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
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๕๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เกินระดับ ๓ เมตร ก็อาจเกิดปัญหาและผลกระทบมาก ดังนัน การจะกาหนดระดับการ
ขุดหรือถมนันจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึน โดยพิจารณา
ลักษณะของการขุดดินหรือขุดทรายด้วยว่าเป็นเชิงพาณิชยกรรมหรือไม่ สามารถขุดหรือถม
ได้ระดับใด ในพืนที่เท่าใด จึงจะเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อพืนที่ข้างเคียง
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษยน ๒๕๔๒]

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้ตังข้อสังเกตในเรื่องการขุดดิน
หรือการถมดินเพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชยกรรม เนื่องจากยังขาดมาตรการและหลักเกณฑ์
ในการกาหนดและยังขาดกฎหมายที่จะมาบังคับใช้ในประเด็นดังกล่าวได้ ฉะนัน ที่ประชุม
จึงได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นว่าควรจะกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีของการขุดดิน
เพื่อการค้าหรือการขุดดินในเชิงพาณิชยกรรม โดยให้ยื่นหลักฐานเพื่อขออนุญาตขุดดินและ
ควรมีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตขุดดินหรือถมดินให้ชัดเจนและรัดกุมด้วย เพื่อ
จะได้ป้องกันปัญหาและความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดขึนจากการขุดดินหรือถมดิน
ผู้แทนส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาได้ชีแจงในประเด็ นดั งกล่ าวว่า
เนื่องจากตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี รัฐบาลได้เห็นชอบในหลักการ ซึ่งเป็นเพียงการ
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าจะทาการขุดดิน ตามหลักการเดิมมิได้กล่าวถึงการ
ขออนุญาตการขุดดินไว้ และถ้าพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายหรือ
ผลกระทบจากการขุดดินมิได้อยู่ที่วัตถุประสงค์ของการขุดดินหรือถมดิน แต่จะอยู่ที่ปัญหา
ด้านกายภาพของพืนที่ที่ขุด ความลึก และขอบเขตการขุด อย่างไรก็ดี การจะให้คาจากัด
ความการขุดดินเชิงพาณิชย์ด้วยนันค่อนข้างจะกาหนให้รัดกุมได้ยาก ดังนัน จึงต้องมีการ
พิ จารณาทบทวนให้ รอบคอบรัด กุม เพื่ อที่ จะปรับ แก้ถ้ อยค าให้ เหมาะสมถู กต้ องยิ่งขึ น
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากที่สุด และป้องกันปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึน
จากการขุดดินและถมดิน
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขร่างมาตรา ๓ เป็นดังนี
“มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับในท้องที่ ดังต่อไปนี
(๑) เทศบาล
(๒) สุขาภิบาล กรุงเทพมหำนคร
(๓) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยำ
(๔) เมื อ งพั ท ยา องค์ ก ำรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตำมที่ มี ก ฎหมำย
โดยเฉพำะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกำศกำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๕) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายโดยเฉพาะจัด ตั งขึ น ซึ ่ง
รัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา บริเวณที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
(๖) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือกำรถมดิน
ถ้าการขุดดินหรือกำรถมดิน อาจก่อให้เกิด ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินีในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อน
วันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทำกำรองค์กำรบริหำรส่วนตำบล ที่ทาการกานัน และที่ทาการ
ผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่กาหนดไว้ในประกาศ”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียงลาดับใน
อนุมาตราต่างๆ ในร่างมาตรา ๓ และมีการเสนอให้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ปกครองท้องถิ่นและกฎหมายกระจายอานาจส่วนท้องถิ่น โดยกรรมาธิการได้ชีแจงว่า ได้ใช้
หลักเกณฑ์การเรียงลาดับของการเกิดขึนก่อนหลัง ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมแล้ว เพราะกฎหมาย
ฉบับนีมีผลใช้บังคับไม่ใช่เฉพาะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านัน ยังใช้บังคับใน
เขตที่มีพระราชบัญญัติผังเมืองฯ ในเขตที่ประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
เขตท้องถิ่นเสมอไป
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ผู้แ ปรญั ต ติ ข อสงวนค าแปรญั ต ติ ตั ด ค าว่ า “หรือ สภาพแวดล้ อ ม” ออก
เนื่องจากเห็นว่าจะเกิดปัญหาในการตีความ เพราะตามพจนานุกรมคาว่า “สภาพ” แปลว่า
“ความเป็ น เองตามธรรมดาของมัน , ลั กษณะในตนเอง, ภาวะ, ธรรมชาติ .” และคาว่า
“แวดล้อม” แปลว่า “เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ” ซึ่งรวมความแล้วคาว่า “สภาพแวดล้อม”
น่าจะหมายความว่า เป็นธรรมดาของมันหรือตามธรรมชาติโดยรอบ ก็แปลว่า ทาอะไร
ไม่ได้เลย ขุดดินก็ไม่ได้ ถมดินก็ไม่ได้ อย่างนีจะก่อให้เกิดการตีความ ซึ่งความในร่างมาตรา ๖
ก็ มี ค าว่ า “การส่ งเสริ มและรั กษาสิ่ งแวดล้ อม” และในร่ างมาตรา ๓๒ ก็ มี ค าว่ า “หรื อ
สภาพแวดล้อม” อยู่ด้วย จึงขอให้ลงมติทีเดียวพร้อมกันเพื่อไม่ให้เสียเวลา
กรรมาธิการฯ ชีแจงว่า คาว่า “สภาพแวดล้อม” ในแต่ละท้องถิ่น แต่ละ
สภาพไม่ เหมื อ นกั น เพราะคงต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อย่ า มองว่ า เจ้ า พนั ก งานจะคิ ด ร้ ายต่ อ
ประชาชนเสมอไป ถ้าไม่ทาลายสภาพแวดล้อมหรือไม่ทาให้สิ่งแวดล้อมหรือ ที่บริเวณนัน
ต้ อ งเสี ย หรือ เกิ ด ปั ญ หาขึ น จะวิ นิ จ ฉั ย เป็ น อย่ า งอื่ น ไม่ ได้ แต่ อ ย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด จะต้ อ งมี
กฎกระทรวงกาหนดกฎเกณฑ์ ทังหมดอยู่ และท้ อ งถิ่น จะไปออกข้ อกาหนดอะไรต่ างๆ
ก็ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ถ้าทาตามกฎกระทรวงแล้วจะไปบอกว่า ขัดต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ ได้ รวมทั งค าว่า “สภาพแวดล้ อม” นี ในความเข้ าใจสามั ญ ส านึ ก คงจะต้ อ งค านึ งว่ า
สามารถตี ค วามได้ สามารถอธิ บ ายได้ แต่ ก็ ต้ อ งดู ว่ า อะไรเกิ ด ตรงไหน กระทบต่ อ
สภาพแวดล้อมหรือไม่ มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ่งคิดว่า เป็นคาสามัญที่ใช้กันอยู่
คงจะไม่ก่อปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่สามารถทาอะไรได้เลย อย่ามองว่าเจ้าพนักงาน
ท้ อ งถิ่ น หรือ เจ้ าพนั ก งานที่ ป ฏิ บั ติ ต ามหน้ า ที่ ในแง่ร้ ายทุ ก กรณี ทุ ก วั น นี สื่ อ ต่ างๆ และ
ประชาชนก็มีความตื่นตัวในการรับรู้สิทธิต่างๆ คงไม่ใช่ที่จะไปใช้ ดุลพินิจโดยไม่คานึงถึง
ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และกฎหมายก็เปิดช่องให้เขาเรียกร้องความเป็นธรรมใน
กรณีที่เขาถูกกระทบ กฎหมายฉบับนีพิจารณาถึงรายละเอียดพอสมควร ไม่ใช่ว่าจะทาให้
ประชาชนต้องเดือดร้อน
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยตามที่ผู้แปรญัตติเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๖๐ ต่อ ๔๐
ให้แก้ไขความในวรรคสองของร่างมาตรา ๓ โดยตัดความว่า “หรือต่อสภำพแวดล้อม”
ออก ดังนี
“เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน
ถ้ า การขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คล หรื อ ต่ อ
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๕๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

สภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินีในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้”
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

บทนิยำม
ดิน

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุ
ต่างๆ ที่เจือปนกับดิน

๑. หลักกำร
หลักการในการเขียนบทนิยามในกฎหมายนันมีความมุ่งหมาย ๒ ประการ
คือ
(๑) อธิบายความหมายของถ้อยคาในกฎหมาย หรือ
(๒) ใช้แทนข้อความในกฎหมายนันหรืออธิบายคาศัพท์ทางเทคนิคในการ
ย่อคาหรือข้อความในกฎหมายนันเพื่อจะได้ไม่ต้องเขียนยาวเกินไป๒๔
กรณีบทนิยามในพระราชบัญญัตินี ส่วนใหญ่มีความมุ่งหมายเพื่ออธิบาย
ความหมายของถ้อยคาให้มีความหมายที่แน่นนอนและชัดเจน แต่ก็มีบทนิยามบางคาที่
กาหนดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อย่อคาหรือข้อความให้สันลง ได้แก่ คาว่า “คณะกรรมการ”
และคาว่า “รัฐมนตรี”
สาหรับบทนิยามคาว่า “ดิน” ตามพระราชบัญญัตินี กาหนดให้หมายความ
รวมถึ งหิ น กรวด หรือทราย และอิ น ทรีย์วั ต ถุต่ างๆ ที่ เจื อ ปนกับ ดิ น ซึ่ งหมายความว่ า
นอกจากดินในความหมายอันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว ยังให้รวมถึงหิน กรวด หรือ
ทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดินอีกด้วย ดังนัน คาว่า “ดิน” ตามความหมาย
ในพระราชบัญญัตินี จึงประกอบด้วย
(๑) ดิน (ในความหมายอันเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป)
(๒) หิน
(๓) กรวด
(๔) ทราย และ
(๕) อินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน

๒๔

คู่มือแบบการร่างกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๑๕๙.
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ในพระราชบัญญัตินี ปรากฏมีการใช้คาว่า “ดิน” ในมาตรา ๖, มาตรา ๙,
มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๔๑, และมาตรา ๔๕
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทนิยามคาว่า “ดิน”
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทนิยามคาว่า “ดิน”
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิ กำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้ เพิ่มนิยามคาว่า “ดิน” หมายความ
รวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ และอินทรียวัตถุต่างๆ ที่เจือปนกับดิน
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วยตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

พื้นดิน

“พื นดิ น ” หมายความว่ า พื นผิ ว ของที่ ดิ น ที่ เป็ น อยู่ ต ามสภาพ
ธรรมชาติ

๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดความหมายของค าว่ า “พื นดิ น ” ในพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ มี
ความหมายที่แน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้คาว่า “พืนดิน” ในมาตรา ๔ (บทนิยาม
คาว่า “ขุดดิน” “บ่อดิน” “ถมดิน” “เนินดิน”), มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๔
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
“พืนดิน” หมายความว่า พืนผิวของที่ดินซึ่งเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้
พิจารณาบทนิยามคาว่า “พืนดิน” ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอไว้สามความหมายแล้ว
เห็นชอบความหมายว่า พืนผิวดินเดิมที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ ดังนี
“พื นดิ น ” หมายความว่ า พื นผิ ว ด้ านบนของที่ ดิ น ซึ่ งเป็ น อยู่ ต ามสภาพ
ธรรมชาติ
“พืนดิน” หมายความว่า พืนผิวดินเดิมทีเ่ กิดขึนตามธรรมชาติ
“พืนดิน” หมายความว่า พืนผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ ง ที่ ๘ (๗๘/๒๕๓๔)
๕๓/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขนิยามคาว่า “พืนดิน” โดยให้มีความหมายชัดเจน
ยิ่งขึน ดังนี
“พืนดิน” หมายความว่า พืนผิวของที่ดินเดิมที่เกิดขึนตามที่เป็นอยู่ตำม
สภำพธรรมชาติ
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๔ (๘๔/๒๕๓๔)
๕๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผูแ้ ทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุ มคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๕๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒมิ ีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

“ขุดดิน” หมายความว่า กระทาแก่พืนดินเพื่อนาดินขึนจากพืนดิน หรือ
ทาให้พืนดินเป็นบ่อดิน
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดความหมายของค าว่ า “ขุ ด ดิ น ” ในพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ มี
ความหมายที่แน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้คาว่า “ขุดดิน” ในมาตรา ๓, มาตรา ๔ (บท
นิยามคาว่า “เนินดิน” “แผนผังบริเวณ” “รายการ” “คณะกรรมการ”), มาตรา ๕ มาตรา
๖, มาตรา ๙, มาตรา ๑๑, มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๒๖, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๑, มาตรา ๓๔
มาตรา ๓๕, มาตรา ๓๖,มาตรา ๓๙, มาตรา ๔๐, มาตรา ๔๑, มาตรา ๔๕ และในบัญชีท้าย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทาแก่พืนดินเพื่อนาดิน หิน กรวด ทรายขึน
จากพืนดินหรือทาให้พืนดินเป็นบ่อดิน
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทาแก่พืนดินเพื่อนาดิน หิน กรวด ทรายขึน
จากพืนดินหรือทาให้พืนดินเป็นบ่อดิน
ขุดดิน

[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ ง ที่ ๔ (๗๔/๒๕๓๔)
๔๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พืนดิน ที่เกิดจาก
การขุดดิน
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดความหมายของค าว่ า “บ่ อ ดิ น ” ในพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ มี
ความหมายที่แน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้คาว่า “บ่อดิน” ในมาตรา ๔ (บทนิยาม
คาว่า “ขุดดิน” “แผนผังบริเวณ”), มาตรา ๖, มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๔
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พืนดินที่เกิดจากการ
ขุดดิน
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พืนดินที่เกิดจากการ
ขุดดิน
บ่อดิน

[บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๔ (๗๔/๒๕๓๔) ๔๙/๒๕๓๔
วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทาใดๆ ต่อดินหรือพืนดินเพื่อให้ระดับ
ดินสูงขึนกว่าเดิม
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดความหมายของค าว่ า “ถมดิ น ” ในพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ มี
ความหมายที่แน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้คาว่า “ถมดิน” ในมาตรา ๓, มาตรา ๔ (บท
นิยามคาว่า “เนินดิน” “แผนผังบริเวณ” “รายการ” “คณะกรรมการ”), มาตรา ๕, มาตรา ๖,
มาตรา ๙, มาตรา ๑๑, มาตรา ๒๖, มาตรา ๒๙, มาตรา ๓๐, มาตรา ๓๑, มาตรา ๓๔,
มาตรา ๓๕, มาตรา ๔๐, มาตรา ๔๑, มาตรา ๔๕ และบัญชีท้าย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทนิยามคาว่า “ถมดิน”
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทนิยามคาว่า “ถมดิน”
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติกำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มนิยามคาว่า “ถมดิน” หมายความว่า
การกระทาใดๆ ต่อดินหรือพืนดิน ให้ระดับดินสูงขึนกว่าเดิม
ถมดิน

[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
มีกรรมาธิการตังข้อสังเกตเกี่ยวกับบทนิยามคาว่า “ถมดิน” โดยให้พิจารณา
ประกอบกับมาตรา ๕ เกี่ยวกับประเด็นพระราชบัญญั ตินีมิได้ให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่ง
กระทาโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่นที่ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตาม
กฎหมายนันแล้ว โดยเห็นว่า การถมดินในร่างพระราชบัญญัตินีน่าจะไม่หมายความรวมถึง
การถมดินในทะเลด้วย ดังนัน เพื่อให้ความหมายนิยามคานีมีความชัดเจนยิ่งขึนจึงเห็นควร
บัญญัติเพิ่มความว่า “แต่ไม่รวมถึงการถมดินในทะเล” ต่อท้ายความหมายของคานิยามคาว่า
“ถมดิน”
ที่ประชุมมีมติเห็นควรแก้ไขบทนิยามคาว่า “ถมดิน” เป็นดังนี
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทาใดๆ ต่อดินหรือพืนดินเพื่อให้ระดับดิน
สูงขึนกว่าเดิมแต่ไม่รวมถึงการถมดินในทะเล
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ ชี แจงประกอบข้ อเสนอเกี่ ยวกั บประเด็นและการ
ก่ อสร้ างถนนที่ เสนอเพิ่ มเติ มเข้ ามาใหม่ โดยให้ เหตุ ผลว่ า ในการก่ อสร้ างถนนซึ่ งในบาง
โครงการจะต้องก่อสร้างถนนมีความยาวหลายกิโลเมตร ฉะนัน การถมดินจะต้องผ่านท้องที่
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการดาเนินการ จึงเห็นควรบัญญัติประเด็นนีเพื่อเป็นการยกเว้น
ในส่วนนีไว้ด้วย
ผู้แทนกรมโยธาธิการท่านหนึ่งได้ตังข้อสังเกตว่า ความหมายการก่อสร้างถนน
ในที่นีจะหมายรวมถึงการสร้างถนนของภาคเอกชนด้วยหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า เพื่อไม่ให้
เกิ ดปั ญหาในการตี ความ จึ งเห็ นควรใช้ ความว่า การก่ อสร้างถนนของทางราชการ ทั งนี
เพื่อให้ความชัดเจนยิ่งขึน
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ความในร่ างมาตรา ๔ ในส่ วนของ
บทนิยามคาว่า “ถมดิน” เป็นดังนี
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทาใดๆ ต่อดินหรือพืนดินเพื่อให้ระดับดิน
สูงขึนกว่าเดิม แต่ไม่รวมถึงการถมดินในทะเลและการก่อสร้างถนนของทางราชการ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน
เสียงเห็นด้วย ๓๗ คะแนน และไม่เห็นด้วย ๕๘ คะแนน จึงมีมติให้คงตามร่างเดิม ดังนี
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทาใดๆ ต่อดินหรือพืนดินเพื่อให้ระดับดิน
สูงขึนกว่าเดิม แต่ไม่รวมถึงการถมดินในทะเลและการก่อสร้างถนนของทางราชการ
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

เนินดิน
๑. หลักกำร

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึนกว่าระดับพืนดินโดยการถมดิน

เพื่ อ ก าหนดความหมายของค าว่า “เนิ น ดิ น ” ในพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ มี
ความหมายที่แน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้คาว่า “เนินดิน” ในมาตรา ๔ (บทนิยาม
คาว่า “รายการ”) มาตรา ๖ และมาตรา ๒๖
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทนิยามคาว่า “เนินดิน”
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทนิยามคาว่า “เนินดิน”
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารฯ มี ม ติ ใ ห้ เพิ่ ม บทนิ ย ามค าว่ า “เนิ น ดิ น ”
หมายความว่า ดินที่สูงขึนกว่าระดับพืนดินโดยการถมดิน
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน
แผนผังบริเวณ ที่ตัง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทังที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดความหมายของคาว่า “แผนผังบริเวณ” ในพระราชบัญญัตินีให้
มีความหมายที่แน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้คาว่า “แผนผังบริเวณ” ในมาตรา ๑๗
เพียงมาตราเดียว
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตัง และ
ขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน รวมทังที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในขันตอนการพิจารณาร่างก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาแก้ไข
บทนิยามคาว่า “แผนผังบริเวณ” ที่ฝ่ายเลขานุการ ฯ ยกร่างเสนอ โดยนามาจากกฎหมาย
ว่าด้วยควบคุมอาคาร เป็นดังนี
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตัง และ
ขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน รวมทังที่ดินในบริเวณและสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ข้างเคียง
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ พิ จ ารณาแก้ ไ ขนิ ย ามค าว่ า “แผนผั ง
บริเวณ” เพื่อให้สอดคล้องกับเนือหาที่มีการเพิ่มเรื่องการถมดิน เป็นดังนี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตัง และ
ขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทังที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิ ด
ของดิน ความลึกของบ่ อดินที่ จะขุดดินหรือความสูงของเนินดิน ที่จะถมดิ น
รำยกำร ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดความหมายของค าว่า “รายการ” ในพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ มี
ความหมายที่แน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้คาว่า “รายการ” ในมาตรา ๑๗ เพียง
มาตราเดียว
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน
ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ความลาดเอียงของบ่อดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการ
ในการขุดดิน
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาร่างในชันยกร่างก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับ
หลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณา
แก้ ไ ขนิ ย ามค าว่ า “โครงการ” ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ยกร่ า งเสนอ โดยแก้ จ ากค าว่ า
“โครงการ” เป็ น “รายการ” เพื่ อ ให้ สอดคล้องกับ เจตนารมณ์ ข องกฎหมาย เนื่ องจาก
เห็นว่า คาว่า “โครงการ” เป็นถ้อยคาที่แสดงความหมายเกินเลยจากเจตนารมณ์ของร่าง
พระราชบัญญัตินีที่ต้องการเพียงกาหนดรายละเอียดของบ่อที่จะขุด รวมถึงลักษณะอื่น ๆ
ของบ่อที่จะขุดเท่านัน แต่คาว่า “โครงการ” จะมีความหมายที่กว้างรวมถึงเรื่องทุนด้วย
เป็นดังนี
“โครงการ รำยกำร” หมายความว่า โครงการขุดดิน โดยแสดงข้อควำม
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ความลาดเอียงของ
บ่อดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดิน
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน
ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินหรือควำมสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดิน
หรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดิน หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพ
มหานคร
(๓) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๔) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๕) หัว หน้า ผู ้บ ริห ารท้อ งถิ ่น ขององค์ก รปกครองส่ว น
ท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึนกาหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน
(๖) นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ส าหรั บ ในเขต
ท้องที่อื่น นอกจาก (๑) ถึง (๕)

๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดความหมายของคาว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในพระราชบัญญัตินี
ให้ มีค วามหมายที่ แ น่ น อนและชั ดเจน ปรากฏมี ก ารใช้ ค าว่า “เจ้าพนั กงานท้ องถิ่น” ใน
มาตรา ๓, มาตรา ๙, มาตรา ๑๒, มาตรา ๑๗, มาตรา ๑๙, มาตรา ๒๒, มาตรา ๒๓,
มาตรา ๒๕, มาตรา ๒๖, มาตรา ๒๙, มาตรา ๓๑, มาตรา ๓๓, มาตรา ๓๔, มาตรา ๓๕,
มาตรา ๔๐, มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๕
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับ ในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดและ
ในเขตสุขาภิบาล
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๔) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๕) หั ว หน้ าผู้ บ ริห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนด
สาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนัน
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้
พิจารณาแก้ไขนิยามคาว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
มาตรา ๓ เป็นดังนี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด ประธำนกรรมกำรสุ ข ำภิ บ ำล ส าหรั บ ในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและในเขตสุขาภิบาล
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๕) หั ว หน้ า ผู้ บ ริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ จ ะมี ก ฎหมายก าหนด
โดยเฉพำะจัดตั้งขึ้น สาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนัน
(๖) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด สำหรับในเขตท้องที่ที่รัฐมนตรีประกำศกำหนด
ตำมมำตรำ ๓ วรรคสอง
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๔
(๒๔/๒๕๓๗) ๑/๒๕๓๗ วันอังคาร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร
สำหรับในเขตกรุงเทพมหำนคร
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สาหรับในเขตสุขาภิบาล นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
(๓) ผู้ ว่ า ราชการกรุ ง เทพมหานคร ส าหรั บ ในเขตกรุ ง เทพมหานคร
นำยกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบำล
(๔) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา ประธำนกรรมกำรบริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนตำบล
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๖๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๕) หัวหน้าผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึนกำหนดให้เป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น สาหรับในเขตราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน
(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับในเขตท้องที่ ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๓ วรรคสอง อื่นนอกจำก (๑) ถึง (๕)
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

คณะกรรมกำร

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและ
ถมดิน

๑. หลักกำร
เป็นการกาหนดบทนิยามเพื่อ ย่อคาหรือข้อความในกฎหมายเพื่อมิให้ต้อง
เขียนยาวเกินไป โดยย่อคาว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” เป็น “คณะกรรมการ”
ปรากฏมีการใช้คาว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๖, มาตรา ๘, มาตรา ๑๑, มาตรา ๑๒,
มาตรา ๑๕, มาตรา ๑๖, มาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๔
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดิน

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้
พิจารณาบทนิยามคาว่า “คณะกรรมการ” ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอแล้ว มีมติผ่าน
การตรวจพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดิน
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติการขุดดิน พ.ศ. ....
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตังให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี

๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดความหมายของคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในพระราชบัญญัตินี
ให้ มีค วามหมายที่ แ น่ น อนและชั ดเจน ปรากฏมี ก ารใช้ ค าว่า “พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ ” ใน
มาตรา ๑๙, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๓, และมาตรา ๓๘
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
“พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ งเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั ง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณาบทนิยามคาว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ งเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั ง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

รัฐมนตรี
๑. หลักกำร

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รกั ษาการตามพระราชบัญญัตินี

เพื่ อก าหนดความหมายของค าว่ า “รั ฐมนตรี ” ในพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ มี
ความหมายทีแ่ น่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้คาว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๖, มาตรา ๘,
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๑, มาตรา ๑๒, มาตรา ๑๓, และมาตรา ๑๔
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณานิยามคาว่า “รัฐมนตรี” โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๕ พระราชบั ญญั ตินีมิให้ ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน
บทยกเว้น
ซึ่งกระทาได้โดยอาศัยอานาจตามกฎหมายอื่นที่ได้ กาหนดมาตรการในการ
ไม่ใช้บังคับ
ป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนันแล้ว

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดบทยกเว้ น การบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ ชั ด เจนว่ า ไม่
ประสงค์ จ ะให้ ใช้บั งคั บ กั บ กรณี การขุ ดดิ นและถมดิ น ที่ ก ระท าได้ โดยอาศั ย อ านาจตาม
กฎหมายอื่นที่ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนันแล้ว
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๔ พระราชบัญ ญั ตินีมิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่งกระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามกฎหมายอื่น และการขุดดินที่กระทาโดยราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณาร่างมาตรา ๕ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินีมิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่งกระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามกฎหมายอื่น และการขุดดินที่กระทาโดยราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่กาหนดโดยกฎกระทรวง”
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแก้ไขร่างมาตรา ๕ เป็นดังนี
“มาตรา ๕ พระราชบั ญ ญั ติ นี มิ ให้ ใ ช้ บั ง คั บ แก่ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น
ซึ่ ง กระท าได้ โดยอาศั ย อ านาจตามกฎหมายอื่ น ที่ ได้ ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้ อ งกั น
อันตรำยไว้ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว และการขุดดินที่กระทาโดยราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่กาหนดโดยกฎกระทรวง”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดิน
หรื อ สิ ่ง ปลูก สร้า ง ตลอดจนการอื ่น ที ่จ าเป็น เพื ่อ ปฏิบ ัต ิต าม
พระราชบัญญัตินี ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมี
อานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน
กำรออกกฎกระทรวง
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน
เพื่อป้องกันกำร
ตามชนิดของดิน ความลึก และขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูง
พังทลำยของดิน
และพื นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรือสิ่งปลูกสร้ำง
หรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงาน
และบุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือ
ถมดิน
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดกรอบและขอบเขตอานาจในการกฎกระทรวงเพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้ชัดเจน โดยให้อานาจออกกฎกระทรวงได้เฉพาะในเรื่อง
ดังต่อไปนี
(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน
ความลึก และขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพืนที่ของเนินดินที่จะถมดิน และ
ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตลอดจนการอื่นที่จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
(๑) บริเวณห้ามขุดดิน
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินตามชนิดของดิน ความลึก
และขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น
(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดิน
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้
พิจารณาร่างมาตรา ๕ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอแล้ว มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้
เนื อหามี ความครบถ้ วนและชัด เจนยิ่งขึ น โดยล้ อความมาจากกฎหมายว่าด้ วยควบคุ ม
อาคาร ดังนี
“มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูก
สร้าง ตลอดจนการอื่นที่จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
(๑) บริเวณห้ำมออกใบอนุญำตทำกำรขุดดินตำมมำตรำ ๑๑
(๑ ๒) ควำมสั ม พั น ธ์ ข องความลาดเอี ย งของบ่ อ ดิ น ตำมชนิ ด ของดิ น
ควำมลึก และขนำดของบ่อดินที่จะขุดดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างของบุคคลอืน่
(๒ ๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
(๕ ๔) วิ ธี ก ารให้ ค วามคุ้ ม ครองและความปลอดภั ย แก่ ค นงานและ
บุคคลภายนอก
(๔ ๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดิน”
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ และบันทึกการประชุมและรายงานการ
ประชุมกรรมการร่ างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๑ (๘๑/๒๕๓๔) ๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑๐
กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมาธิการฯ มีข้ อเสนอแนะว่า ควรจะมี ก ารกาหนดทั ง
ความสูงและพืนที่ของเนินดินที่จะถมดินด้วย เพราะถ้ากาหนดเฉพาะความสูงแต่ไม่กาหนด
ขนาดพืนที่ของเนินดินที่จะถมอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้ ดังนัน
ที่ประชุมจึงได้มีมติให้แก้ไขถ้อยคาในมาตรา ๖ เป็นดังนี
“มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
การส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการอื่ น ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวง
กาหนด
(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน
ความลึก และขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน ควำมสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถม และ
ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น
(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน
กำรก ำหนดหลั ก เกณฑ์ เกี่ ย วกั บ กำรขุ ด ดิ น เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ จ ะต้ อ ง
กำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมตำม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ไม่น้อยกว่ำหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้สำหรับกำร
ขุดดินทั่วไป”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ผู้แปรญัตติและกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายเหตุผลทานองเดียวกับร่างมาตรา ๓
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยตามที่ผู้แปรญัตติเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๖๐ : ๔๐ ให้
แก้ ไขความตอนต้ น ของมาตรา ๖ โดยตั ด ความว่ า “กำรส่ ง เสริ ม และรั ก ษำคุ ณ ภำพ
สิ่งแวดล้อม” ออก ดังนี
“มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
การส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการอื่ น ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวง
กาหนด”
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

อำนำจและหน้ำที่
มาตรา ๗๒๕ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนด
ขององค์กรปกครอง เรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ส่วนท้องถิ่น
ตามกฎกระทรวงนัน เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘
๒๕

อานาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขุดดิน

และถมดิน
เมื่อยั งมิได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไว้เป็นการเฉพาะ กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอานาจที่จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ ดังนัน เมื่อกรุงเทพมหานคร
ได้ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการควบคุมการขุดดินและถมดินขึนใช้บังคับแล้ว แม้ว่าจะ
เป็นการตราขึนก่อนที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย
ก็ตาม การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวจึงเป็นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว และ
เมื่ อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ก รุ ง เทพมหานครนั นได้ ต ราขึ นเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารให้ เป็ น ไปตามอ านาจหน้ า ที่ ข อง
กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.
๒๕๒๘ บัญ ญัติให้ กระทาได้ ข้อบั ญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และมีผลใช้
(มีต่อหน้าถัดไป)
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตาม
มาตรา ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นกาหนดเรื่องนันได้
ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องใด
ตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องนัน
ให้ ข้ อ ก าหนดของข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ในส่ ว นที่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
กฎกระทรวงเป็ น อั น ยกเลิ ก และให้ ข้ อ ก าหนดของข้ อ บั ญ ญั ติ
ท้ อ งถิ่ น ในส่ วนที่ ไม่ ขั ด หรื อ แย้ งกั บ กฎกระทรวงยั งคงใช้ บั งคั บ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ
การยกเลิ ก ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ตามวรรคสาม ย่ อ มไม่
กระทบกระเทือนต่อการดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้วโดยถูกต้อง
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดขอบเขตอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้
ชัดเจน ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณีดังนี

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๒๕, ข้างต้น)
บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา ๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อย่างไรก็ตาม โดยที่พ ระราชบัญ ญั ติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
มีฐานะเป็นพระราชบัญญัติอันเป็นกฎหมายที่มีลาดับชันสูงกว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ เรื่อง
ควบคุมการขุดดิน การถมดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงกฎหมายลาดับรองเท่านัน ในกรณี
เช่นนี หากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ มีบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว บทบัญญัติในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนันย่อมไม่มีผลใช้บังคับได้อีกต่อไป ฉะนัน เมื่อ
ระเบี ย บกรุ งเทพมหานครนี เป็ น ระเบี ย บที่ อ อกโดยอาศั ยอ านาจตามข้อ บั ญ ญั ติ กรุงเทพมหานคร
ดังกล่าว ระเบียบกรุงเทพมหานครนัน จึงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วยเช่นกัน (บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลใช้บังคับของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการขุดดินการถมดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตและการควบคุมการขุดดิน การถมดิน
พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย (เรื่อง
เสร็จที่ ๔๐๒/๒๕๔๔))
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๗๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๑) กรณีที่มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดแล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนัน
(๒) กรณีที่ยังไม่มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องนันได้
(๓) กรณีที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องใดแล้ว ถ้าต่อมามีการ
ออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องนัน ให้ข้อกาหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้ง
กับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับ
ต่ อ ไปได้ จ นกว่ าจะมี ก ารออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ใหม่ แต่ ต้ อ งไม่ เกิ น หนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่
กฎกระทรวงใช้บังคับ ทังนี การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ไม่กระทบกระเทือนต่อ
การดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารฯ เห็ น ว่ า ร่ า งมาตรา ๖ เป็ น การให้ อ านาจ
รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงทังหมดจานวน ๕ เรื่อง และในร่างมาตรา ๖ ทวิ จึงเป็นการเพิ่ม
อานาจท้องถิ่นให้ออกข้อบังคับท้องถิ่นในเรื่องเพิ่มเติมจากที่กาหนดในกฎกระทรวงตามร่าง
มาตรา ๖ ซึ่ งทางส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ มี เนื อหาสาระ
เช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดังนี
“มาตรา ๖ ทวิ ในกรณี ที่ได้มีก ารออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตาม
มาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนัน เว้นแต่เป็นกรณี
ตามมาตรา ๘
ในกรณี ที่ ยั งมิ ได้ มี ก ารออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่ อ งใดตามมาตรา ๖
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องนันได้
ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว
ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องนัน ให้ข้อกาหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วน
ที่ ขั ด หรือ แย้งกั บ กฎกระทรวงเป็ น อั น ยกเลิ ก และให้ ข้ อ ก าหนดของข้อ บั ญ ญั ติ ท้อ งถิ่ น

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนีใช้บังคับ
การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการ
ดาเนินการที่ได้กระทาไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๘ ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่อง
ใดตามมาตรา ๖ แล้ ว ให้ องค์ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ่น มี อานาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนันได้ ในกรณี ดังต่อไปนี
อำนำจขององค์กร
(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดรายละเอียดใน
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องนันเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือ
ในกำรออกข้อบัญญัติ แย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
ท้องถิ่นในเรื่องที่มี
(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องนันขัดหรือ
กำหนดไว้แล้ว
แย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีความจาเป็นหรือมีเหตุผล
ในกฎกระทรวง
พิเศษเฉพาะท้องถิ่น
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้
ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้
แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนันทราบด้วย
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนันไม่เสร็จ
ภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้
ความเห็ น ชอบในข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น นั นแล้ ว และให้ อ งค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรี
ไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน
ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดกรอบอ านาจขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องที่ได้ออกกฎกระทรวงมีกาหนดไว้แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนันได้ ในกรณีดังต่อไปนี
(๑) ออกข้อบัญ ญั ติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั นเพิ่ มเติมจากที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนัน
(๒) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องนันขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนัน
เนื่องจากมีความจาเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
(๓) การออกข้อบัญญั ติท้องถิ่นตาม (๒) ให้ มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้ รับความ
เห็ นชอบจากคณะกรรมการและได้ รับ อนุ มั ติ จากรัฐมนตรี แ ล้ ว ทั งนี ให้ ค ณะกรรมการ
พิจารณาให้ ความเห็น ชอบหรือไม่ให้ ความเห็ นชอบให้ เสร็จภายในหกสิบวันนั บแต่วัน ที่
ได้รับ ข้อบั ญ ญั ติท้องถิ่น นัน ถ้าไม่ให้ความเห็ นชอบให้ แจ้งเหตุผลให้ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนันทราบ ในกรณี ที่คณะกรรมการพิ จารณาข้อบัญ ญั ติท้องถิ่นนันไม่เสร็จภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนันแล้ว
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า เนือหา
ในร่างมาตรานีบางส่วนได้ล้อมาจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
และเป็นมาตราที่ ให้อานาจท้องถิ่น ออกข้อบัญ ญั ติในส่วนที่ขัด หรือแย้งกับกฎกระทรวง
โดยเฉพาะในส่วนที่กาหนดให้คณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบภายใน ๖๐ วัน ดังนัน จึง
ต้องมีเหตุผลเป็นพิเศษ ซึ่งต้องให้เวลาคณะกรรมการในการพิจารณา ซึ่งบางครังต้องหา
ข้อมูลมาเสริมเพื่อชีแจงให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ส าหรั บ กรณี ก ารเสนอในคณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว คณะกรรมการ
ไม่อนุญาตและมีความเห็นว่าไม่เห็นชอบกับ ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งจะเข้าลักษณะของคาสั่ง
ทางปกครอง ซึ่ งต้ อ งไปฟ้ องหรือ ไปอุ ทธรณ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ วิธีป ฏิ บั ติ ราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว หากเมื่อใดมีศาลปกครองก็จะเข้าสู่
กระบวนการของศาลปกครอง ปัจจุบั นมีคณะกรรมการวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง
พิจารณาเรื่องนีอยู่ ซึ่งกฎหมายได้เขียนรองรับไว้อยู่แล้ว เช่น ในกฎหมายบางฉบับจะเขียน
ว่า ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด แต่ที่จริงแล้วผู้ถูกโต้แย้งยัง
สามารถใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ต่อไปได้
ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มร่างมาตรา ๖ ตรี เป็นดังนี
“มำตรำ ๖ ตรี ในกรณี ที่ได้มี กำรออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่อ งใดตำม
มำตรำ ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่อง
นั้นได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น กำรออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ก ำหนดรำยละเอี ย ดในเรื่ อ งนั้ น
เพิ่มเติมจำกที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่ำว
(๒) เป็ น กำรออกข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ก ำหนดเรื่อ งนั้ น ขั ด หรือ แย้ งกั บ
กฎกระทรวงดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพำะท้องถิ่น
กำรออกข้อบัญญั ติท้องถิ่นตำม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรและได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรี
คณะกรรมกำรจะต้ อ งพิ จ ำรณำให้ ค วำมเห็ น ชอบหรื อ ไม่ ใ ห้ ค วำม
เห็ น ชอบในข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ตำม (๒) ให้ เสร็ จภำยในหกสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ
ข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น นั้ น ถ้ ำไม่ ให้ ค วำมเห็ น ชอบให้ แจ้ งเหตุ ผลให้ องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นนั้นทรำบด้วย
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๘๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ถ้ ำ คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น นั้ น ไม่ เ สร็ จ ภำยใน
กำหนดเวลำตำมวรรคสำม ให้ถือว่ำคณะกรรมกำรได้ให้ควำมเห็นชอบในข้อบัญญั ติ
ท้ องถิ่น นั้ น แล้ ว และให้ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เสนอรัฐมนตรีเพื่ อ สั่งกำรต่ อ ไป
ถ้ำรัฐมนตรีไม่สั่งกำรภำยในสำมสิ บวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ำ
รัฐมนตรีได้อนุมัติตำมวรรคสอง”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๙ การแจ้งหรือการส่งคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ให้ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือ
ตัวแทน แล้วแต่ กรณี ณ ภู มิล าเนาของผู้ นัน หรือ จะทาเป็ น
หนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทาง
กำรแจ้งหรือส่งคำสั่ง
ไปรษณีย์ก็ได้
ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ในกรณี ที่ ไม่ อ าจด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ งได้ ให้ ปิ ด
ประกาศส าเนาหนั งสื อ แจ้ ง หรื อ ค าสั่ ง แล้ ว แต่ ก รณี ไว้ ในที่
เปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่าย ณ บริเวณที่ มี ก ารขุ ด ดิ น หรือ ถมดิ น
และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน
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๘๔
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ได้ทราบคาสั่งนัน เมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิด
ประกาศดังกล่าว
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งหรือการส่งคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินีให้ชัดเจน โดยกาหนดไว้สามกรณี ด้งนี
(๑) ทาเป็น หนั งสือส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิ น
ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลาเนาของผู้นัน
(๒) ทาเป็นหนังสือและให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน
แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์
(๓) ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถส่ งทางไปรษณี ย์ ได้ ห รือ ไม่ มี ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ
หนั งสื อ ให้ ปิ ด ประกาศส าเนาหนั ง สื อ แจ้ งหรื อ ค าสั่ งไว้ ในที่ เปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่า ย ณ
บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือ
ตัวแทน ได้ทราบคาสั่งนัน เมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๖ การแจ้ ง หรื อ การส่ ง ค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี ให้ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ แจ้ง ผู้ขุดดิน
เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลาเนาของผู้นัน หรือจะทาเป็นหนังสือและให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้
ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสาเนาหนังสือ
แจ้งหรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดิน และให้
ถื อ ว่ าผู้ แ จ้ ง ผู้ ขุ ด ดิ น เจ้ าของที่ ดิ น หรือ ตั ว แทน ได้ ทราบหนั งสื อ หรือ ค าสั่ งนั นเมื่ อ พ้ น
กาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชั นการพิ จ ารณาก่ อ นเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณารั บ หลั ก การ
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้ พิ จารณาร่าง
มาตรา ๖ ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามคาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
แล้วมีมติผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๗ การแจ้ ง หรื อ การส่ ง ค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี ให้ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ แจ้ง ผู้ขุดดิน
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๘๕
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เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลาเนาของผู้นัน หรือจะทาเป็นหนังสือและให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้
ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสาเนาหนังสือ
แจ้งหรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดิน และให้
ถื อ ว่ าผู้ แ จ้ ง ผู้ ขุ ด ดิ น เจ้ าของที่ ดิ น หรือ ตั ว แทน ได้ ทราบหนั งสื อ หรือ ค าสั่ งนั นเมื่ อ พ้ น
กาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว”
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑
(๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขถ้อยคาในมาตรา ๗ ดังนี
“มาตรา ๗ การแจ้ ง หรื อ การส่ ง ค ำสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี ให้ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ แจ้ง ผู้ขุดดิน
ผู้ถมดิน เจ้าของที่ ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภู มิลาเนาของผู้นัน หรือจะทาเป็ น
หนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิด
ประกาศสาเนาหนังสือแจ้งหรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณ
ที่มีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน
ได้ทราบหนังสือแจ้งหรือ คาสั่งนัน เมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศ
ดังกล่าว”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
คณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ ตั งข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า ว
ลงลายมื อ ชื่ อ รับ แทน โดยเห็ น ว่าประเด็ น ดั งกล่ า วอาจท าให้ มี ปั ญ หาการตี ค วามขึ นได้
กล่ าวคื อค าว่า “รับ แทน” ในที่ นี อาจทาให้ เข้าใจว่าเป็ น การส่งให้ ตั วแทน ซึ่งเกี่ ย วกั บ
ประเด็นนีผู้แทนจากกรมโยธาธิการได้ชีแจงว่า การรับแทนในความหมายนี หมายถึง การ
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๘๖
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รั บ ตั ว ส าเนาเท่ านั นหรื อ เป็ น การรั บ แทนการส่ งทางไปรษณี ย์ ซึ่ งไม่ ใช่ หนั งสื อที่ ส่ งทาง
ไปรษณี ย์ ลงทะเบี ยนแต่ อย่ างใด และเพื่ อให้ เกิ ดความชั ดเจนและสะดวกในทางปฏิ บั ติ
คณะกรรมาธิการฯ เห็น ด้วยกับ ผู้แปรญั ต ติ ที่เสนอให้ เพิ่ ม คาว่า “ตอบรับ” ไว้ห ลังคาว่า
“ลงทะเบียน”
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๙ เป็นดังนี
“มาตรา ๙ การแจ้ ง หรื อ การส่ ง ค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญ ญัตินี ให้ทาเป็น หนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ให้ผู้แทนผู้แจ้ง
ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลาเนาของผู้นัน หรือจะทา
เป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนกำรส่งทำงไปรษณียก์ ็ได้”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ และบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี และมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี และกาหนดกิจการอื่น
มำตรำรักษำกำร
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินีให้ชัดเจน
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๗ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี และมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
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๘๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชั นการพิ จ ารณาก่ อ นเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณารั บ หลั ก การ
ที่ ป ระชุม คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้ พิ จารณาร่าง
มาตรา ๗ ที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามคาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
แล้วมีมติผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๘ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี และมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑
(๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
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๘๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๑
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
มาตรา ๑๑ ให้ มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ย กว่ า
“คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ” ประกอบด้วย อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรม
ทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทน
องค์ประกอบของ กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม ผู้ แทนกรมศิ ล ปากร ผู้แ ทนส านั ก
คณะกรรมกำรกำร นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
ขุดดินและถมดิน กรมการผังเมือง ผู้แทนสภาวิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิก
แห่ งละหนึ่ งคน และผู้ ทรงคุ ณ วุฒิ อีก ไม่ เกิน สี่ค นซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตัง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการการขุดดินและถมดินให้ชัดเจน
อันประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(๒) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แห่งละ
หนึ่งคน ได้แก่
(๒.๑) ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี
(๒.๒) ผู้แทนกรมที่ดิน
(๒.๓) ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน
(๒.๔) ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
(๒.๕) ผู้แทนกรมศิลปากร
(๒.๖) ผู้ แ ทนส านั ก นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม
(๒.๗) ผู้แทนกรมการผังเมือง
(๒.๘) ผู้แทนสภาวิศวกร
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๘๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒.๙) ผู้แทนสภาสถาปนิก
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิ ึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง จานวนไม่เกินสี่คน
(๔) หั วหน้ าส านั กงานคณะกรรมการควบคุ มอาคาร กรมโยธาธิ การและ
ผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน
มาตรา ๘ ให้มี คณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุ ม
การขุ ด ดิ น ” ประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก าร เป็ น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รม
ทรัพยากรธรณีหรือผู้แทน อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือผู้แทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้แทน เลขาธิการสานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หรือผู้แทน ผู้อานวยการสานักผังเมืองหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นว่า เนือหา
ของร่างพระราชบัญญัตินีมิได้เป็นการควบคุมการขุดดิน เป็นเพียงการกากับดูแลโดยให้
ผู้ขุดดินบางกรณีมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านัน และเป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลด
การควบคุมกิจการต่างๆ ลงเป็นเพียงการกากับดูแล จึงมีมติให้แก้ไขชื่อคณะกรรมการให้
สอดคล้องกับเนือหาของชื่อร่าง และแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดย
เพิ่ ม อธิ บ ดี ก รมศิ ล ปกรหรื อ ผู้ แ ทนตามที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ข้ อ สั ง เกตว่ า ควรเพิ่ ม เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับร่างมาตรา ๑๙ (ว่าด้วยวิธีปฏิบัติของผู้ขุดดินเมื่ อพบวัตถุโบราณ ฯลฯ) เป็น
ดังนี
“หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมการ
ขุดดิน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากร
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๙๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ธรณีหรือผู้แทน อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือผู้แทน อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้แทน อธิบดีกรมศิลปำกรหรือผู้แทน เลขาธิการสานักนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน ผู้อานวยการสานักอธิบดีกรมกำรผังเมืองหรือผู้แทน เป็น
กรรมการ และให้ หั วหน้ าสานั ก งานคณะกรรมการควบคุม อาคาร กรมโยธาธิ การ เป็ น
กรรมการและเลขานุการ”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ ง ที่ ๑(๖๘/๒๕๓๖)
๓๘/๒๕๓๖ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารฯ มี ข้ อ สั ง เกตเกี่ ย วกั บ ร่ า งมาตรา ๙ ว่ า
คณะกรรมการการขุดดิ นนั น ตามร่างพระราชบัญ ญั ติการขุดดิ นฉบั บ เดิมนั นที่ เขียนว่า
“หรือผู้แทน” ในทุกตาแหน่งนัน โดยหลักการในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแม้ไม่ได้
เขียนคาว่า “หรือผู้แทน” ไว้ อธิบดีก็สามารถแต่งตังผู้แทนได้ตามระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยอาจมอบหมายให้ รองอธิบดีห รือผู้อานวยการกอง หรือตามที่ กาหนดไว้ใน
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้อยู่แล้ว
ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขถ้อยคาในหมวด ๑ และมาตรา ๙ เป็นดังนี
“หมวด ๑
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดิน
และถมดิน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีผู้แทนกรม
ทรัพยากรธรณีหรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมที่ดินหรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน
หรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมศิลปากร
หรือผู้แทน เลขาธิการสานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมการ
ผังเมื องหรือ ผู้แ ทน ผู้ แ ทนองค์ก รควบคุม กำรประกอบวิ ช ำชี พ วิ ศวกรรมและผู้ แ ทน
องค์กรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม แห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก
ไม่เกินสี่คนซึ่ งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็ นกรรมการ และให้หัวหน้าสานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ ป ระชุม คณะกรรมาธิ การฯ เห็ น ว่าคณะกรรมการชุ ด นี น่ าจะเป็ น เรื่อ ง
ท้องถิ่นมากกว่า จึงเห็นควรตัดอธิบดีกรมโยธาธิการออก และบัญญัติเพิ่มปลัดกระทรวง
มหาดไทยแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคณะกรรมการต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร
ส่วนมากจะใช้ปลัดกรุงเทพมหานคร ดังนัน ใช้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเหมาะสมกว่า
ในส่วนที่บัญญัติเพิ่มคาว่า “สภาวิศวกร” และ “สภาสถาปนิก” นัน เนื่องจากกฎหมาย
เกี่ยวกับวิศวกรและสถาปนิกกาลังจะผ่านรัฐสภา
ที่ประชุมมติ ดังนี
๑. คณะกรรมาธิการฯ ไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติที่จะตัดคาว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” ออก และให้ใช้คาว่า “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เป็นประธานแทน โดยได้
ชีแจงแล้วผู้แปรญัตติพอใจ
๒. คณะกรรมาธิ ก ารฯ เห็ น ด้ ว ยกั บ ผู้ แ ปรญั ต ติ ที่ ตั ด ความว่ า “องค์ ก ร
ควบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม” และ “องค์ ก รควบคุ ม การประกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรม” ออก และใช้คาว่า “สภาวิศวกร” และ “สภาสถาปนิก” แทน
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขร่างมาตรา ๑๑ เป็นดังนี
“มาตรา ๑๑ ให้ มี คณะกรรมการคณะหนึ่ งเรี ยกว่ า “คณะกรรมการการ
ขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรม
ทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมที่ดิน ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้ แทนสานั กนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมการผั งเมือ ง
ผู้แทนองค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสภำวิศวกร และผู้แทนองค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสภำสถำปนิก แห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิ อีก
ไม่ เกิ น สี่ ค นซึ่ งรัฐ มนตรีแ ต่ งตั ง เป็ น กรรมการ และให้ หั วหน้ าส านั กงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖
อำนำจหน้ำที่ของ
(๒) ให้ คาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้ องถิ่นในการปฏิบั ติการ
คณะกรรมกำรกำร ตามพระราชบัญญัตินี
ขุดดินและถมดิน
(๓) พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
มาตรา ๓๔ วรรคสอง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดกรอบอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
ให้ชัดเจน โดยให้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวง
(๒) ให้ ค าแนะนาแก่ เจ้าพนั กงานท้ อ งถิ่น ในการปฏิ บั ติ การตามพระราช
บัญญัตินี
(๓) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖
(๒) ให้ ค าแนะน าแก่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น ในการปฏิ บั ติ การตามพระราช
บัญญัตินี
(๓) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเสนอรัฐมนตรี
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชั นการพิ จ ารณาก่ อ นเสนอให้ ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณารั บ หลั ก การ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาแก้ไขร่าง
มาตรา ๙ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ เพื่อให้อานาจของคณะกรรมการมีความครบถ้วน
และชัดเจนยิ่งขึน ดังนี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

“มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖
(๒) ให้ ค าแนะน าแก่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นในการปฏิ บั ติ การตามพระราช
บัญญัตินี
(๓) พิจำรณำอุทธรณ์คำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพื่อเสนอรัฐมนตรี
(๔) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย”
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๑
(๘๑/๒๕๓๔) ๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขข้อความในมาตรา ๑๐ ดังนี
“มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖
(๒) ให้คาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช
บัญญัตินี
(๓) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อเสนอรัฐมนตรีตำม
มำตรำ ๒๖ วรรคสอง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง
คราวละสามปี
วำระกำรดำรง
ในกรณีมีการแต่งตังกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตัง
ตำแหน่งของ
ไว้แ ล้ วยั งมี ว าระอยู่ ในต าแหน่ งไม่ ว่าจะเป็ น การแต่ งตั งเพิ่ ม ขึ นหรื อ
กรรมกำรซึ่ง
แต่ ง ตั งแทนต าแหน่ งที่ ว่ าง ให้ ผู้ ได้ รั บการแต่ งตั งนั นอยู่ ในต าแหน่ ง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตังไว้แล้วนัน
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตังอีกได้ แต่ต้องไม่
เกินสองคราวติดต่อกัน
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดวาระของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังให้ชัดเจน โดยให้มีวาระ
คราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตังอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน รวมทังกาหนด
วาระของกรรมการที่ แต่งตังเพิ่ ม ขึนหรือ แต่ งตังแทนตาแหน่ งที่ ว่าง โดยให้ มีวาระอยู่ใน
ตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตังไว้แล้ว
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ป ระชุ ม คณะกรรมาธิก ารฯ มี ม ติให้ เพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๑๐ ทวิ
ดังนี
“มำตรำ ๑๐ ทวิ กรรมกำรซึ่ งรัฐมนตรีแต่ งตั้งมีวำระอยู่ในตำแหน่ ง
ครำวละสำมปี
ในกรณีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรในระหว่ำงที่กรรมกำรซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยัง
มีวำระอยู่ในตำแหน่ งไม่ว่ำจะเป็ นกำรแต่งตั้งเพิ่ม ขึ้นหรือแต่งตั้งซ่ อม ให้ผู้ได้รับกำร
แต่งตั้งนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
กรรมกำรซึ่ง พ้น จำกตำแหน่ง อำจได้รับ แต่ง ตั้ง อีก ได้ แต่ต้อ งไม่เกิน
สองครำวติดต่อกัน”
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุม คณะกรรมาธิการฯ ได้พิ จารณาแก้ไขถ้อยคาว่า “แต่งตังซ่อม”
เป็น “แต่งตังแทนตาแหน่งที่ว่าง” เพื่อให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึน
มติที่ประชุม เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๓ เป็นดังนี
“มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ
สามปี
ในกรณีมีการแต่งตังกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตังไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ ในตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตังเพิ่มขึนหรือแต่งตังซ่อมแทนตำแหน่ งที่ ว่ำง
ให้ผู้ได้รับการแต่งตังนันอยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ ของกรรมการซึ่งได้แต่งตังไว้
แล้วนัน
กรรมการซึ่งพ้น จากตาแหน่งอาจได้รับ แต่งตังอีกได้ แต่ ต้องไม่เกิน สอง
คราวติดต่อกัน”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระตาม
มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
กำรพ้นจำกตำแหน่ง
(๒) ลาออก
ของกรรมกำรซึ่ง
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
รัฐมนตรีแต่งตั้ง
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
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๙๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑. หลักกำร
เพื่ อกาหนดเงื่อนไขการพ้ นจากตาแหน่ งก่อนครบวาระของกรรมการซึ่ ง
รัฐมนตรีแต่งตังให้ชัดเจน โดยกาหนดให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังพ้นจากตาแหน่ง ก่อน
ครบวาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ตรี ดังนี
“มำตรำ ๑๐ ตรี นอกจำกกำรพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๐
ทวิ กรรมกำรซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจำกตำแหน่ง เมื่อ
(๑) ตำย
(๒) ลำออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลำย
(๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
(๕) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
สำหรับควำมผิดที่กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒสิ ภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๑๕ การประชุ ม ของคณ ะกรรมการต้ อ งมี
กรรมการมาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการ
ทังหมด จึงจะเป็ น องค์ ประชุ ม ถ้าประธานกรรมการไม่อ ยู่ในที่
กำรประชุมของ
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
คณะกรรมกำร
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
กำรขุดดินและถมดิน
การวิ นิ จ ฉั ย ชี ขาดของที่ ป ระชุ ม ให้ ถื อ เสี ย งข้ า งมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีขาด
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
ให้ชัดเจน ดังนี
(๑) องค์ประชุม ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทังหมด
(๒) กรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
(๓) การวินิจฉัยชีขาดของที่ประชุม
(๓.๑) ให้ถือเสียงข้างมาก
(๓.๒) กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
(๓.๓) กรณี คะแนนเสี ยงเท่ ากั น ให้ ป ระธานในที ่ป ระชุ ม ออกเสี ย ง
เพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๐ การประชุ ม ของคณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั งหมด จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ถ้ า ประธาน
กรรมการไม่ อยู่ในที่ ป ระชุม หรือไม่อ าจปฏิบั ติ หน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุม เลือ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมการร่างกฎหมายประจา คณะที่ ๕-๘ (นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์)
ได้เพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประชุม การดาเนินการประชุม และการออกเสียงลงมติ
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติผ่านการพิจารณาโดย
ไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๑๑ การประชุมของคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมาประชุม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั งหมด จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ถ้ า ประธาน
กรรมการไม่ อยู่ในที่ ป ระชุม หรือไม่อ าจปฏิบั ติ หน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุม เลือ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้
มี เสี ยงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสี ยงเท่ ากั น ให้ ป ระธานในที ่ป ระชุ ม ออกเสี ย ง
เพิ่มขึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด”
[บั น ทึ ก เรื่ องที่ พิ จ ารณาเสร็จ เรื่อง บริษั ท จัด สรรที่ดิ น ขุด ดิน ท าให้ ที่ดิ น ข้างเคีย ง
พั งทลายและสู ญ หาย (ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขุ ด ดิ น พ.ศ. ....) และบั น ทึ ก การประชุ ม
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑ (๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕
(เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๙๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั ง
คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ พิ จ ารณาหรื อ ปฏิ บั ติ ก ารตามที่
กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้
และอำนำจหน้ำที่ของ
ข้อเท็จจริง คาอธิบาย คาแนะนา หรือความเห็นได้
คณะอนุกรรมกำร
ให้นามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดให้คณะกรรมการการขุดดินและถมดินมีอานาจในการแต่งตัง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย และให้มี
อานาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง คาอธิบาย คาแนะนา หรือความเห็นได้ ทังนี โดยให้
นาหลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการฯ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริง
คาอธิบาย คาแนะนา หรือความเห็นได้
ให้ น ามาตรา ๑๐ มาใช้บั งคั บ แก่ ก ารประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการโดย
อนุโลม

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
กรรมการร่างกฎหมายประจา คณะที่ ๕-๘ (นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์)
ได้เพิ่มเติมความในวรรคสอง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
มีมติผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั งคณะอนุ ก รรมการเพื่ อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้
ข้อเท็จจริง คาอธิบาย คาแนะนา หรือความเห็นได้
ให้นำมำตรำ ๑๑ มำใช้บังคับแก่กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดย
อนุโลม”
[บั น ทึ ก เรื่ องที่ พิ จ ารณาเสร็จ เรื่อง บริษั ท จัด สรรที่ดิ น ขุด ดิน ท าให้ ที่ดิ น ข้างเคีย ง
พั งทลายและสู ญ หาย (ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขุ ด ดิ น พ.ศ. ....) และบั น ทึ ก การประชุ ม
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑ (๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕
(เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๒
การขุดดิน
มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทาการขุด ดินโดยมีความลึ ก
จากระดับพืนดินเกินสามเมตรหรือมีพืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร หรือมี ความลึ กหรือพื นที่ ต ามที่ เจ้าพนั กงานท้ อ งถิ่ น
ประกาศก าหนด ให้ แ จ้ ง ต่ อ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
(๓) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(๕) ระยะเวลาทาการขุดดิน
(๖) ชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม งานซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร
(๗) ที่ตังสานักงานของผู้แจ้ง
และเงื่อนไขในกำร
(๘) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดิน
ขุดดิน
ที่จะทาการขุดดิน
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกาหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้อง
แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นันภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทาการขุดดินตามที่ได้แจ้ง
ไว้ได้ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้ง
ให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสินผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคสาม
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ การขุ ด ดิ น โดย
กาหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะทาการขุดดินในกรณีดังต่อไปนีต้องแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด คือ
(๑) มีความลึกจากระดับพืนดินเกินสามเมตร
(๒) มีพืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือ
(๓) มีความลึกหรือพืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ทังนี จะต้องยื่นเอกสารเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการแจ้ง ดังนี
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
(๓) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(๕) ระยะเวลาทาการขุดดิน
(๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๗) ที่ตังสานักงานของผู้แจ้ง
(๘) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทาการขุดดิน
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำออกใบแจ้ง
(๑) กรณีผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนั ก งานท้ องถิ่น กาหนด เพื่ อ เป็ นหลั กฐานการแจ้งให้ แก่ผู้ นั น
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่ม ต้น ทาการขุด ดิน ตามที่ได้แ จ้งไว้ได้
ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๒) กรณีที่การแจ้งไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่ง
ให้การแจ้งนันเป็นอันสินผล
(๓) กรณีผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
นอกจากนี ผู้ได้รับใบรับแจ้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่
กาหนดในกฎกระทรวงด้วย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับ พืนดิน
เกินสามเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕
(๓) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) ระยะเวลาทาการขุดดิน
ถ้า ผู ้แ จ้ง ได้ด าเนิน การตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นวรรคหนึ ่ง โดยถูก ต้อ งแล้ว ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นันภายในเจ็ด วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้น ทาการขุดดิน
ตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
ถ้ าการแจ้ ง เป็ น ไปโดยไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ให้ แ ก้ ไ ข
ให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แ ก้ไขให้ถูก ต้อ ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้า พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสินผล
ถ้า ผู ้แ จ้ง ได้แ ก้ไ ขให้ถ ูก ต้อ งภายในเวลาที ่ก าหนดตามวรรคสาม ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ แจ้ ง ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาแก้ไขร่างมาตรา ๑๒
ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ เป็นดังนี
“มาตรา ๑๑ ห้ามมิให้ผู้ใดขุดดินโดยมีความลึกจากระดับ พืนดิน ตังแต่...
เกินสามเมตรขึนไป ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินนันหรือไม่ เว้นแต่
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
การขออนุ ญ าตและการอนุญ าต ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุญาตนันจะกาหนดเงื่อนไขที่ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๑ (๘๑/๒๕๓๔)
๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณา
แก้ไขตามคาสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ที่ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... โดยในเรื่องการขุดดินไม่สมควร
ต้องขอรับการอนุญาต เพียงแต่แจ้งความประสงค์ต่อทางราชการ แต่ผู้ขุดดินต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และจัดทามาตรการป้องกันปัญหาอันเกิดหรือสืบเนื่องจากการขุดดิน ซึ่งเป็น
ร่างที่เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ดังนี
“มาตรา ๑๓ ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับ พืนดิน
เกินสามเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
(๓) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) ระยะเวลาทาการขุดดิน
ถ้า ผู ้แ จ้ง ได้ด าเนิน การตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นวรรคหนึ ่ง โดยถูก ต้อ งแล้ว ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้น ทาการขุดดิน
ตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
ถ้ าการแจ้ ง เป็ น ไปโดยไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ให้ แ ก้ ไ ข
ให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แ ก้ไขให้ถูก ต้อ ง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้า พนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสินผล
ถ้า ผู ้แ จ้ง ได้แ ก้ไ ขให้ถ ูก ต้อ งภายในเวลาที ่ก าหนดตามวรรคสาม ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ แจ้ ง ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง”
[บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑
(๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิ ก ารฯ ได้ อ ภิ ป รายอย่ า งกว้ า งขวาง โดยฝ่ า ย
เลขานุการฯ มีความเห็ นว่า ตามที่ ที่ประชุม มีมติให้ ตัดนิ ยามคาว่า “การขุดดินเพื่ อการ
พาณิ ชย์ ” ออก การจะกาหนดขนาดความลึ กและพื นที่ ให้ ม ากขึ นก็ จะมี ผลกระทบต่ อ
ความหมายในมาตรา ๑๓ ดังนัน ฝ่ายเลขานุการจึงยกร่างมาตรา ๑๓ โดยเพิ่มความลึก
จากระดั บ ดิ น จากเดิ มสามเมตรเพิ่ ม เป็ น ห้ าเมตร และมีพื นที่ เกิ น หนึ่ งหมื่ น ตารางเมตร
สืบเนื่องจากผู้แทนกรมประมงซึ่งมาประชุมชีแจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่า การขุดบ่อเลียง
ปลาและทานากุ้ง ปกติระดับที่ใช้เลียงปลาจะลึก ๒-๓ เมตร ดังนัน ดินที่ขุดต้องมีความลึก
ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร เนื่องจากนาใต้ดินบางแห่งมีระดับต่า สาหรับพืนที่ที่ใช้เลียงกุ้งจะมี
ขนาด ๑-๕ ไร่ ดังนัน ฝ่ายเลขานุการจึงยกร่างพืนที่สูงสุด คือ ๕ ไร่ จึงปรับเปลี่ยนเป็น
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เพื่ อ ประชาชนที่ ป ระกอบอาชี พ ท าการเกษตรจะไม่ ได้รับ ความ
เดือดร้อนในการประกอบอาชีพดังกล่าว
ที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากร่างมาตรา ๑๓ นี เป็นมาตราหลักของ
ร่างพระราชบัญ ญัติฉบับนีซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขุดดิน
และถมดิ น จึ ง เห็ น ควรให้ มี ก ารค านึ ง ถึ ง ปั ญ หาในแง่ ค วามปลอดภั ย ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจด้วย
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุ ดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๙/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๒]

มาตรา ๑๓ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดพืนที่และความลึก และเป็น
การให้อานาจท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องความลึก นอกจากนียังมีความจาเป็น ที่
จะต้องส่งเอกสาร แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง จึงมีความจาเป็นต้อง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ สาหรับภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ที่ดินที่จะทาการขุดส่วนที่เป็นเอกสารจะต้องนามายื่นด้วย
อนึ่งที่ประชุมได้มีมติให้นาหลักเกณฑ์การขุดดินเพื่อการพาณิชย์ มาไว้ใน
มาตรานีด้วย จึงเป็นที่ดินที่ขุดมีภาระผูกพัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเจ้าพนักงานที่ดิน
โดยขอสาเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์ ซึ่งในหนังสือนีจะมีระเบีย บ
แสดงการจดทะเบียนภาระผูกพันต่างๆ เหล่านีอยู่ด้วย เช่น สัญญาซือขาย หรือหนังสือ
ยินยอม นอกจากนีกรณีผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมกันจะสามารถโต้แย้งกันได้
และบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย คือ ในแง่กฎหมายที่สามารถตรวจสอบได้ตามหลักฐานเท่านัน
สาหรับเอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษานัน เป็นภาระของผู้ยื่นที่จะต้องนามายื่นเผือ่ เอาไว้ภายหน้า เจ้าหน้าที่
อาจจะต้องการเอกสารบางอย่างเพิ่มเติม ซึ่งถ้าไม่ระบุไว้ก็จะเพิ่มไม่ได้
กรณีคณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบผู้ที่ขุดดินได้ละเลยไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นัน ได้ระบุในมาตรา ๑๗ แล้ว เว้นแต่มีสาเหตุที่ไม่ต้องรับผิ ดชอบ
ตามกฎหมาย แต่จะมีกรณีหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องนิรโทษกรรม
เช่น กรณีมีความจาเป็นต้องขุดดิน แต่ทาให้เกิดความเดือดร้อนก็จะไม่ต้องรับผิดเกิดขึน
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขความในมาตรา ๑๓ เป็น ดังนี
“มาตรา ๑๓ ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับ พืนดิน
เกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปำกบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตำรำงเมตร หรือมีควำมลึกหรือพื้นที่
ตำมที่เจ้ ำพนั กงำนท้ องถิ่นประกำศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้ องถิ่นตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้ำงเคียง
(๓) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
รำยกำรที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๖
(๔) ระยะเวลาทาการขุดดินวิธีกำรขุดดินและกำรขนดิน
(๕) ระยะเวลำทำกำรขุดดิน
(๖) ชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม งำนซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ำมที่ ก ำหนดไว้
ในกฎกระทรวง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๗) ที่ตั้งสำนักงำนของผู้แจ้ง
(๘) ภำระผูกพันต่ำงๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำกำร
ขุดดิน
(๙) เอกสำรและรำยละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรกำหนดโดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ
ถ้า ผู ้แ จ้ง ได้ด าเนิน การตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นวรรคหนึ ่ง โดยถูก ต้อ งแล้ว ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้น ทาการขุดดิน
ตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
ถ้ าการแจ้ ง เป็ น ไปโดยไม่ ถู ก ต้ อ ง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น แจ้ ง ให้ แ ก้ ไ ข
ให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสินผล
ถ้า ผู ้แ จ้ง ได้แ ก้ไ ขให้ถ ูก ต้อ งภายในเวลาที ่ก าหนดตามวรรคสาม ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ แจ้ ง ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
โดยมีประเด็นอภิปราย สรุปได้ ดังนี
(๑) ความในวรรคหนึ่ง ที่กาหนดให้ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความ
ลึ ก จากระดั บ พื นดิ น เกิ น ๓ เมตร หรือ มี ค วามลึ ก หรื อ พื นที่ ต ามที่ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น
ประกาศกาหนดนัน เห็นว่า ความดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะในกรณีในเขต
พืนที่ของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งอาจจะแปลความหมายไปได้ว่าท้องถิ่นนันๆ สามารถกาหนดให้
ผู้ที่จะทาการขุดดินต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณี ใดๆ ก็ได้ ซึ่งอาจจะมากหรือ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

น้อยกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่งดังกล่าวข้างต้น ดังนัน เห็นว่าควรเพิ่มความในทานอง
เดียวกับความในวรรคสองของมาตรา ๒๖ เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึน
(๒) เห็นควรปรับปรุงถ้อยคาว่า “ประกาศกาหนด” ให้มีความถูกต้องและ
ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการตีความของถ้อยคาดังกล่าว
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบหมายให้ ผู้ แ ทนกรมโยธาธิ ก ารพิ จ ารณายกร่ า งตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ และนาเสนอที่ประชุมพิจารณาในคราวต่อไป
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

ที่ประชุมได้พิจารณาความที่เพิ่มเป็นวรรคหกและวรรคเจ็ดของมาตรา ๑๗
ตามที่ผู้แทนจากกรมโยธาธิการได้ยกร่างนาเสนอ ดังนี
“ควำมลึกหรือพื้นที่ปำกบ่อดินที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศกำหนด
ต้องไม่เกินกว่ำที่กำหนดตำมวรรคหนึ่ง
ประกำศกำหนดของเจ้ ำพนั กงำนท้ องถิ่นตำมวรรคหนึ่ ง ให้ ออกเป็ น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น”
ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจงประกอบข้อเสนอที่เพิ่มความในวรรคหกและ
วรรคเจ็ดของมาตรา ๑๗ ว่า โดยความเป็นจริงแล้วความในวรรคหกและวรรคเจ็ดที่เสนอ
เพิ่มขึนใหม่ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ที่ยกร่างมานีไม่จาเป็นต้องบัญญัติไว้ก็ได้
ทังนี เนื่องจากประเด็นหรือมีความลึกหรือพืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด
ที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๗ ก็ให้ความหมายครอบคลุมชัดเจนอยู่แล้ว ประกอบ
กับในการประกาศกาหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีกลไกในการตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่น
นันๆ ได้อยู่แล้ว
ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ยกร่าง
นาเสนอและเห็นด้วยกับเหตุผลที่ผู้ แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจง โดยที่ประชุมได้ให้เหตุผล
ประกอบว่า ถ้าให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเกรงจะไม่เกิดความคล่องตัวในการดาเนินการ
ต่างๆ และนอกจากนัน สภาพดินของแต่ละท้องที่ไม่เหมือนกัน ฉะนัน การให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดจะสะดวกกว่าและคล่องตัวกว่า
ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒]

ผู้แปรญัตติขอแปรญัตติแก้ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๗ ดังนี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๐๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

“มาตรา ๑๗ ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับ พืนดิน
เกินสามห้ำเมตรหรือมีพืนที่ปากบ่อดินเกิน หนึ่งสองหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือ
พืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี”
โดยเห็นว่าควรเพิ่มการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินจากเดิม ๓
เมตร เป็น ๕ เมตร หรือมีพืนที่ปากย่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็น ๒๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร เป็นการเพิ่มหลักเกณฑ์ให้มากขึน ดังนัน ผู้ที่จะเข้าตามหลั กเกณฑ์นีจะมีจานวน
น้อยลงเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อเกษตรกรในการทาเกษตรกรรม
ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจงว่า หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๗ นัน
ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อเกษตรกร โดยเฉพาะ
การขุดบ่อเลียงกุ้งหรือบ่อเลียงปลา ประกอบกับกรมประมงให้ข้อมูลว่า ความลึกของบ่อ
เพียง ๒ เมตร จึงได้กาหนดไว้ ๓ เมตร ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการในการขุดดินที่ความลึก
๓ เมตร ซึ่งดินจะสามารถคงสภาพดังกล่าวอยู่ได้ สาหรับพืนที่ปากบ่อดินที่กาหนดไว้เกิน
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร นัน จะครอบคลุมพืนที่ประมาณ ๖ ไร่ เศษ และผู้ที่จะขุดดินตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนีมักจะเป็นการขุดเพื่อประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ จึงเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและไม่กระทบกระเทือนต่อเกษตรกรทั่วไป
ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติและมอบหมายให้ผู้แทนกรมโยธา
ธิการจัดทาข้อมูลในเชิ งวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ กาหนดในร่างพระราชบัญญัตินี
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและชีแจงในที่ประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป
ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๑ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุม วุฒิ สภาได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นที่ผู้แปรญั ตติขอ
สงวนคาแปรญัตติ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วผู้แปรญัตติไม่ติดใจ ที่ประชุมจึงมีมติให้ผ่านการตรวจ
พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เก็บ
มาตรา ๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้
จำกกำรขุดดินให้เป็นรำยได้ของ ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้ า ให้ เป็ น รายได้ ข ององค์ ก ร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนัน
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บจากการออกใบแจ้งการขุดดิน
ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนัน
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ฯ มีมติให้เพิ่มขึนใหม่ เป็นดังนี
“มาตรา ๑๓ ทวิ ค่ าธรรมเนี ย มและค่ าใช้จ่ ายที่ เก็ บ ได้ ต ามมาตรา ๑๓
วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการขุดดินนัน”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการตรวจพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๙ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗
ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด
กำรเก็บใบแจ้ง และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
และกำรขอรับ
ถ้าใบรับ แจ้ งชารุด สู ญ หาย หรือ ถู ก ทาลายในสาระส าคั ญ
ใบแทนใบรับแจ้ง ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชารุดสูญหายหรือ
ถูกทาลายดังกล่าว
๑. หลักกำร
เพื่ อกาหนดหลักเกณฑ์ ก ารจัดเก็ บเอกสารสาหรับ ให้ พ นั กงานเจ้าหน้ าที่
ตรวจดู รวมทังหลักเกณฑ์การขอรับใบแทนในกรณีที่เอกสารชารุด สูญหาย หรือถูกทาลาย
ให้ชัดเจน โดยกาหนดให้ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่
ขุดดินหนึ่งชุด พร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้ทันที และถ้าใบรับแจ้งชารุด สูญหาย
หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผู้ขุดดินขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชารุดสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๓ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ ต้องเก็บใบรับแจ้ง
แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจดูได้
ถ้าใบรับแจ้งชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผู้ขุดดินขอรับ
ใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึง การชารุด
สูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาแก้ไขปรับ ปรุงร่างพระราชบัญ ญั ติควบคุม การขุดดิ น
พ.ศ. .... ตามคาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอตามรูปแบบที่มีบัญญัติไว้ ในกฎหมาย
ควบคุมอาคาร โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๑๔ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ ต้องเก็บใบ
รับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ถ้าใบรับแจ้งชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผู้ขุดดินตาม
มาตรา ๑๓ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบถึงการชารุดสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑ (๓๕/๒๕๓๕)
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุม สภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

ข้อปฏิบัติ
มาตรา ๒๐ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องทาการขุดดินให้ถูกต้อง
ของผู้ขุดดิน ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดหน้ าที่ของผู้ขุด ดินซึ่งทาการขุดดิน ให้ชัดเจน โดยกาหนดให้
ผู้ ขุ ด ดิ น ต้ อ งท าการขุ ด ดิ น ให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๔ ผู้ ขุ ด ดิ น ตามมาตรา ๑๒ ต้ อ งท าการขุ ด ดิ น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาแก้ไขปรับ ปรุงร่างพระราชบัญ ญั ติควบคุม การขุดดิ น
พ.ศ. .... ตามคาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๑๕ ผู้ขุดดิ นตามมาตรา ๑๓ ต้ องทาการขุดดิน ให้ถู กต้องตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑ (๓๕/๒๕๓๕)
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๑ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุม
หน้ำที่และควำมรับผิด
ลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องรับผิด
ของผู้ขุดดินในกำรควบคุม
ในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทาในทางการ
ลูกจ้ำงและตัวแทน
ที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดหน้าที่ให้ผู้ขุดดินต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินให้ถูกต้องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง รวมทัง
ต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทาในทางการที่จ้างหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๕ ผู้ ขุ ด ดิ น ตามมาตรา ๑๒ ต้ อ งควบคุ ม ลู ก จ้ า งหรื อ ตั ว แทน
ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ และต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่ งได้กระทา
ในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาแก้ไขปรับ ปรุงร่างพระราชบัญ ญั ติควบคุม การขุดดิ น
พ.ศ. .... ตามคาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๑๖ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือ ตัวแทนซึ่งได้กระทาใน
ทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑ (๓๕/๒๕๓๕)
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมผ่านสภาผู้แทนราษฎรการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๒๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความ
ควำมรับผิดชดใช้
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่า
ค่ำสินไหมทดแทน
จะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิด
อันเกิดจำกกำรขุดดิน
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิด
จากการขุดดินให้ชัดเจน โดยกาหนดให้การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เป็น
เหตุ คุ้ ม ครองการขุ ด ดิ น ที่ ไ ด้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ สิ น ของบุ ค คลหรื อ ต่ อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการขุดดินนัน ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ก็ตาม เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้อง
รับผิดตามกฎหมาย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๖ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๒
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาแก้ไขปรับ ปรุงร่างพระราชบัญ ญั ติควบคุม การขุดดิ น
พ.ศ. .... ตามคาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๑๗ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๓
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑ (๓๕/๒๕๓๕)
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้ตัดความว่า “เว้นแต่จะมีเหตุที่ต้องรับ
ผิดตามกฎหมาย” ออก โดยแก้ไขเป็น ดังนี
“มาตรา ๑๗ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๓
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่ อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒]

ไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกหรือรายงานการประชุมครังใดอีก
แต่ปรากฏในบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
ขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๑๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ว่า
ไม่มีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรานี ซึ่งหมายความว่าไม่มีการตัดความตอนท้ายดังกล่าวออก
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

ข้อยกเว้นกรณี
มาตรา ๒๓ การขุดบ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร
กำรขุดบ่อน้ำใช้ ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นการขุดบ่อนาใช้ให้ชัดเจน โดยกาหนดให้
การขุดบ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๗ การขุดดินในกรณีดังต่อไปนี ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
(๑) การขุดบ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร
(๒) การขุดดินในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ พลเมือง
ใช้ร่วมกันเพื่อใช้นาในการเกษตรหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาแก้ไขปรับ ปรุงร่างพระราชบัญ ญั ติควบคุม การขุดดิ น
พ.ศ. .... ตามคาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๑๘ การขุดดินในกรณีดังต่อไปนี ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
(๑) การขุดบ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร
(๒) การขุดดินในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ พลเมือง
ใช้ร่วมกันเพื่อใช้นาในการเกษตรหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑ (๓๕/๒๕๓๕)
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า ในกรณีการขุดดินที่เป็นไปเพื่อ
การทาสวน ทาไร่ ทานา ควรจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
เพื่ อ ความชั ด เจนและเหมาะสมที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ ผู้ แ ทนจากส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก ารับ ไปปรับ เปลี่ ย นถ้ อยค าให้ มี ความเหมาะสมและตรงกั บความ
มุ่งหมายของคณะกรรมาธิการฯ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒]

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขมาตรา ๑๘ เป็นดังนี
“มาตรา ๑๘ การขุดบ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดิน
ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ผู้แปรญัตติขอแปรญัตติแก้ความในมาตรา ๒๓ เป็นดังนี
“มาตรา ๑๘ การขุดบ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกินสีร่ ้อยตารางเมตร ผู้ขุดดิน
ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น”
โดยเห็นว่าการขุดบ่อนาบางพืนที่จาเป็นจะต้องใช้พืนที่กว้างกว่าบ่อนาทั่วๆ ไป
จึงขอเพิ่มจาก “๔ ตารางเมตร” เป็น “๔๐๐ ตารางเมตร”
ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจงว่า พื นที่ ปากบ่อไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร
กว้างเกินไป โดยปกติการขุดบ่อที่มีพืนที่ปากบ่อ ๔ ตารางเมตร ก็มีความกว้างมากแล้ว
และหากเป็นบ่อเพื่อกักเก็บนาทั่วๆ ไป ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๗
อยู่แล้ว
ที่ประชุม คณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญั ตติ ผู้แปรญั ตติ
ขอสงวนคาแปรญัตติ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๑๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

นอกจากนี ผู้แปรญัตติได้ข อแปรญัตติเพิ่มความเป็นมาตรา ๒๓ ทวิ เป็น
ดังนี
“มำตรำ ๒๓ ทวิ กำรขุ ด ดิ น ท ำเป็ น แหล่ ง กั ก เก็ บ น้ ำเพื่ อ กำรเกษตร
ในที่ดินของตนเองหรือมีสิทธิครอบครอง มีระยะห่ำงจำกขอบแหล่งน้ำถึงเขตที่ดินของ
บุคคลอื่นไม่น้อยกว่ำสิบเมตรหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของควำมลึก สุดแล้วแต่ระยะทำงใด
จะมำกน้อยกว่ำกัน ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น”
โดยเห็นว่าเพื่อเป็นการยกเว้นให้เจ้าของที่ดินที่ขุดดินทาเป็นแหล่งกักเก็บนา
เพื่อการเกษตรในที่ดินของตนเองหรือมีสิทธิครอบครอง สามารถขุดดินซึ่งมีระยะห่างจาก
ขอบแหล่งนานันถึงเขตที่ดินของบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของความลึก ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจงว่า หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวได้กาหนดไว้แล้ว
ในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๔ คือ มาตรา ๑๗ เป็นหลักเกณฑ์เรื่องการขุดดินที่จะต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น สาหรับมาตรา ๒๔ เป็นการจัดการป้องการพังทลายของดินอัน
เนื่ องมาจากการขุด ดิ น ใกล้แ นวเขตของผู้อื่ น และถ้าให้ มีก ารขุ ดดิ น ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา ๒๓ ทวิ ของผู้ขอแปรญัตติอาจจะเกิดปัญหาได้ในกรณีการขุดดินที่มีระยะห่างจาก
ขอบแหล่งนาไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จะขุดให้ลึกเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งเห็นว่าหากขุดลึกเกิน ๓๐
เมตร จะทาให้ดินพังทลายลงมาได้
ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติและมอบหมายให้ผู้แทนกรมโยธาธิการ
จัดทาข้อมูลในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพังทลายของดิน
ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๑ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภาได้พิจารณามาตรา ๒๓ ที่ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นมาตรา ๒๓ ที่ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วผู้แปรญัตติไม่ติดใจ ที่ประชุมจึงมีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาโดยไม่แก้ไข
ส่วนมาตรา ๒๓ ทวิ ที่ผู้แปรญัตติได้ขอสงวนคาแปรญัตติให้เพิ่มมาตรา ๒๓ ทวิ
นัน ที่ประชุมได้มีมติไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติด้วยคะแนนเสียง ๔๓ ต่อ ๑๙
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๒๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๔ การขุด ดิน โดยมีค วามลึ กจากระดั บ พืนดิ น
กำรป้องกัน
ไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะ
กำรพังทลำยของดิน
น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่ อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการ
เนื่องจำกกำรขุดดิน
ป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดินอันเนื่องจากการขุดดิน
โดยกาหนดให้การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพืนดินไม่เกินสามเมตร และเมื่อจะขุดดิน
ใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้อง
จัดให้มกี ารป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๘ การขุดดินที่มีความลึกไม่เกินกาหนดตามมาตรา ๑๒ เมื่อจะ
ขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะต่ากว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่ขุดดิน
ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา
ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินอันฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการ
กระทานันได้
เมื่อได้รับ คาร้องขอตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึนหรือเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดขึนจากการขุดดินนัน ให้มี
อานาจสั่งให้หยุดการขุดดินหรือสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหายที่ จะเกิดขึนได้ตามที่
เห็นสมควร
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติ
เห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขโดยตัดความใน
วรรคสองและวรรคสามออก และนาไปกาหนดเป็นร่างมาตรา ๒๐ แทน เพื่อให้เนือหามี
ความชัดเจน ดังนี
“มาตรา ๑๙ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินไม่เกินสามเมตร
เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดิน
ที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา
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๑๒๑
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ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินอันฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการ
กระทานันได้
เมื่อได้รับคาร้องขอตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่ งให้พนักงาน
เจ้ า หน้ าที่ เข้ าไปตรวจสอบสถานที่ ขุ ด ดิ น และรายงานต่ อ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ถ้ า เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึนหรือเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดขึนจากการขุดดิน
นัน ให้มีอานาจสั่งให้หยุดการขุดดินหรือสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึนได้
ตามที่เห็นสมควร”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐ (๒๕/๒๕๓๗)
๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข แต่ก็มีการ
อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ ดังนี
คณะกรรมาธิการฯ มีความห่วงใยอย่างยิ่งในประเด็นปัญหาที่เกิดจากการ
ขุดดินและการขุดทราย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสี ย หายได้ ดั งนั น ที่ ป ระชุ ม จึ งมี ม ติ ให้ เชิ ญ ผู้ แ ทนกรมโรงงานอุ ต สาหกรรมเพื่ อ
สอบถามข้อมูล หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกเงื่อนไขในใบอนุญาต โดยเฉพาะใบอนุญาต
การขุ ด บ่ อ ทรายที่ กาหนดว่ าต้ อ งมี แนวเขตคั น ห่ างจากพื นที่ ข้ างเคี ยง ๔๐ เมตร แต่ ใน
มาตรา ๑๙ ตามร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... กาหนดว่า “การขุดดินโดยมีความ
ลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า
สองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่
ควรกระทา” คณะกรรมาธิการฯ จึงต้องการทราบว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้เกณฑ์อะไร
ในการกาหนดว่าการขุดบ่อทรายจะต้องมีแนวขอบคันห่างจากพืนที่ข้างเคียง ๔๐ เมตร
และขัดกับถ้อยคาในมาตรา ๑๙ หรือไม่อย่างไร
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒]

ที่ประชุมพิจารณาทบทวนมาตรา ๑๙ แล้วสรุปได้ว่า เนื่องจากปัจจุบันมี
การขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย ทังที่เป็นการกระทาเพื่อปรับระดับดิน เพื่อพัฒนา
พืนที่หรือกระทาเพื่อการค้าหรือการพาณิชยกรรม ซึ่งมักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืนที่
ข้างเคีย งและสิ่งแวดล้อ มเป็ น อย่างมาก และมีป ระชาชนผู้ ที่ได้ รับ ความเดื อดร้อนและ
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๑๒๒
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ผลกระทบจากการขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย ที่ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกาหนดไว้ และก็ยังไม่มีกฎหมายที่จะมารองรับและ
คลี่ ค ลายปั ญ หาดั งกล่าว ดั งนั น ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิก ารฯ จึ งมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะ
ผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีมีผลบังคับใช้เพื่อจะได้ป้องกันและบรรเทาปัญหาที่เกิด
จากการขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย ความห่วงใยของคณะกรรมาธิการฯ ที่มีต่อ
การขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
ส่วนใหญ่ ที่ประชุมจึงได้เชิญ ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาร่วมประชุม เพื่อให้
ข้อมูลและร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมาธิการฯ สรุปได้ ดังนี
ที่ประชุมได้ตังข้อสังเกตว่า ควรจะมีการกาหนดความลาดชัดของดินให้
เหมาะสมกับชนิดของดินในแต่ละพืนที่ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและป้องกันการพังทลาย
ของดิน และที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตสาหรับการขุดดินและการขุดทรายว่าเป็นระเบียบภายใน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นกฎกระทรวง
กรมโรงงานอุต สาหกรรมได้ ชี แจงว่า ตามกฎหมายโรงงานกาหนดไว้ว่า
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตสามารถกาหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตได้ โดย
เงื่อนไขดังกล่าวเกิดจากการที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิ จารณากาหนดเงื่อนไขในการขุดดิ น และ
ขุดทราย ๘ ข้อ ดังนี คือ
(๑) ความลาดชัน การขุดและการดูดทราย และโรงงานขุดตักหน้าดินในชัน
ทรายไม่เกินกว่า ๑ ต่อ ๒
(๒) ระยะห่างจากขอบบ่อที่ทาการขุดและดูดทรายบกและการขุดตักหน้าดิน
จะต้องให้ขอบบ่ออยู่ห่างจากเขตทางถนนสาธารณะและที่ดินของบุคคลอื่นที่อยู่ ข้างเคียง
เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร
(๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการในข้อ ๑ และหรือข้อ ๒ จะทาได้ต่อเมื่อ
วิศวกรโยธาได้มีการรับรองค่าพิกัดความปลอดภัยแล้ว พร้อมกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อ
รักษาความปลอดภัยในการขุดและดูดทรายบกและการขุดตัดหน้าดิน
(๔) ในบริเวณที่มีการขุดและดูดทรายบกและการขุดตักหน้าดิน จะต้องมี
การจัดทาระบบป้องกันการพังทลายของขอบบ่อและผนังบ่ออันเนื่องมาจากการไหลของผิวดิน
จากบริเวณข้างเคียงและการกัดเซาะจากนาฝน
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๑๒๓
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(๕) ความลึก การขุดและดูดทรายบก และการขุดตักหน้าดิน จะต้องอยู่
เหนือชันนาบาดาลชันแรกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
(๖) ห้ามขุดและดูดทรายบกและขุดตักหน้าดินในพืนที่ ดังต่อไปนี
(๖.๑) พืนที่ที่เป็นแหล่งที่ตังมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรม และ
บริเวณที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งที่ตังมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมนัน
(๖.๒) พื นที่ บ ริเวณที่ เป็ น เขตชุม ชนและบริเวณที่ ก าหนดให้ เป็ น เขต
ขยายการพัฒนาเมืองและเขตระบบโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ
(๖.๓) พืนที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม ซึ่งมีระบบชลประทานเป็น
พืนฐานและสามารถทาการเกษตรกรรมได้ตลอดทังปี
(๖.๔) พืนที่ที่สงวนไว้ตามนโยบายของรัฐ
(๗) การขุ ด และดู ด ทรายบกและการขุ ด ตั ก หน้ าดิ น หากพบมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปกรรม จะต้องหยุดดาเนินการและแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทราบ
โดยทันที
(๘) การนาบ่อทรายหรือบ่อดินที่หยุดดาเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น
อันจะมีผลกระทบต่ อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ฝังกลบมูลฝอย กากของเสีย วัต ถุมีพิ ษ
จะต้อ งผ่ านการพิ จ ารณาของหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ป้ องกั น และควบคุ ม ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขทัง ๘ ข้อดังกล่าวไม่ได้ประกาศในกฎกระทรวง และ
เกิดขึนโดยมีเจตนารมณ์เพื่อใช้บังคับเฉพาะการขุดทรายและการขุดตักหน้าดินเท่านัน
ที่ ป ระชุม ได้ตั งข้ อ สังเกตว่ า ตามหลั ก การแล้วกรมโรงงานอุ ต สาหกรรม
มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรในการขุดดิน การขุดทราย
จะเกิดปัญหาการปฏิบัติงานซาซ้อนกับกรมทรัพยากรธรณีหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่ และ
สามารถจะใช้พระราชบัญญัติอื่นมาบังคับใช้ให้หยุดการขุดดิน ขุดทรายได้หรือไม่ ในกรณีที่
ขุดพบแร่ที่มีคุณค่าหรือพบโบราณวัตถุ
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชีแจงว่า การปฏิบัติงานไม่ซาซ้อนกับหน่วยงานอื่น
อย่างไรก็ตาม ถ้ารายละเอียดของบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. .... ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งกาลังพิจารณาอยู่ดีกว่าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทาง
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถปรับแก้เงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย
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๑๒๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่ประชุมแสดงความห่วงใยว่า ถ้ากรณีที่ผู้ขุดดินได้รับใบอนุญาตแล้วปฏิบัติ
ไม่ตรงตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอานาจหรือมีมาตรการใดบ้าง
ที่จะสั่งให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดหรือหยุดดาเนินการได้หรือไม่
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชีแจงว่า ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ากระทาความผิดจริง ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีมาตรการ
ดังนี
ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่พบว่า กระทาความผิดแล้วสั่งให้ผู้ขุดดินหยุดการขุด
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ถ้าหยุดแต่ไม่ปรับปรุงแก้ไขก็เท่ากับเป็นการฝ่าฝืนคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ก็จะมีมาตรการขันต่อไป คือ อาจมีโทษปรับ ปรับรายวัน และโทษจาคุก ขึนอยู่
กับ ดุลยพิ นิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ าจะให้ เวลาในการปรับปรุงแก้ไขหรือหยุ ดกิจการ
ภายในกี่วันหรืออาจอายัด เครื่องจักรไว้ แล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม การกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ นัน เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจพบการกระทาอย่างชัดเจน ต้องมี
พยานและหลักฐานชัดเจน
กรรมาธิก ารได้ ตั งข้ อสั งเกตว่า ถ้ าพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ดดิ น และถมดิ น
พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ โรงงานอุตสาหกรรมที่ทาบ่อทรายก็คงจะต้องไปแจ้งการขุดดินหรือ
ถมดินกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะทาให้เกิด
ความยุ่งยากหรือเกิดปัญหาซาซ้อนกันหรือไม่ ทังนี ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรจะมี
การวางเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนีหรือออกเงื่อนไข
ข้อกาหนดเพื่อประกอบการพิ จารณาหรือเป็นข้อเสนอแนะในการกาหนดกฎกระทรวง
ต่อไป ก็คงจะเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึนได้
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉ บับนีแล้วเห็นว่า
การขุดดิน การถมดิน และการขุดทรายนัน ถ้าเกินระดับ ๓ เมตร ก็จะต้องส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดเพื่อการค้าหรือพาณิชยกรรมนัน
คณะกรรมาธิการมีความห่วงอย่างยิ่ง เพราะถ้าการขุดหรือถมที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างมาก และจะแก้ไขได้ค่อนข้างยาก ที่ประชุมจึงขอทราบข้อมูล
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า มีมาตรการหรือเงื่อนไขที่จะกาหนดเขตพืนที่ว่าพืนที่ใด
สามารถขุดดิน ขุดทราย หรือถมดินได้บ้าง และควรกาหนดระดับของการขุดและการถมไว้ด้วย
โดยเฉพาะพืนที่ที่เหมาะสมแก่การทาเกษตรกรรมจะกาหนดให้เป็นพืนที่ที่ห้ามขุดดินหรือ
ขุดทรายได้หรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องมีการประสานงานกับกรมที่ดินและกรมผังเมืองเพื่อนา
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๑๒๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าวมาพิจารณาว่าพืนที่ใดเหมาะสมแก่การทาเกษตร เพื่อจะได้
รักษาพืนที่ที่เหมาะสมไว้
กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชีแจงเงื่อนไขของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อ ๖
ซึ่งกาหนดบริเวณห้ามขุดดินและขุดทรายไว้ ดังนี
(๖) ห้ามขุดและดูดทรายบกและขุดตักหน้าดินในพืนที่ ดังต่อไปนี
(๖.๑) พืนที่ที่เป็นแหล่งที่ตังมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรม และ
บริเวณที่เป็นสิ่งแวดล้อมทีเ่ กี่ยวเนื่องกับแหล่งที่ตังมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมนัน
(๖.๒) พื นที่ บ ริเวณที่ เป็ น เขตชุม ชนและบริเวณที่ ก าหนดให้ เป็ น เขต
ขยายการพัฒนาเมืองและเขตระบบโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ
(๖.๓) พืนที่ที่เหมาะสมแก่การเกษตรกรรม ซึ่งมีระบบชลประทานเป็น
พืนฐานและสามารถทาการเกษตรกรรมได้ตลอดทังปี
(๖.๔) พืนที่ที่สงวนไว้ตามนโยบายของรัฐ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๔/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขถ้อยคาเล็กน้อย ดังนี
“มาตรา ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินไม่เกินสามเมตร
เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะต่าน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดิน
ที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา”
[รายงานการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
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๑๒๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๕ ในการขุ ด ดิ น ถ้ าพบโบราณวั ต ถุ
ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ
หรื อ ทางการศึ ก ษาในด้ า นธรณี วิ ท ยา ให้ ผู้ ขุ ด ดิ น ตาม
กรณีขุดดินพบโบรำณวัตถุ
มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ หยุดการขุดดิน
ศิลปวัตถุ ซำกดึกดำบรรพ์
ในบริเวณนันไว้ก่ อนแล้วรายงานให้ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่ น
หรือแร่ที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ ทราบภายในเจ็ ดวันนั บแต่ วันที่ พบ และให้ เจ้ าพนั กงาน
หรือทำงกำรศึกษำ
ท้ อ งถิ่ น แจ้ งให้ ก รมศิ ล ปากรหรื อ กรมทรั พ ยากรธรณี
แล้ วแต่ กรณี ทราบโดยด่ วน ในกรณี เช่ นนี ให้ ผู้ ขุ ดดิ น
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารปฏิ บั ติ ก รณี ที่ ขุ ด พบโบราณวัต ถุ ศิล ปวัต ถุ
ซากดึก ด าบรรพ์ หรือแร่ที่ มี คุ ณ ค่ าทางเศรษฐกิ จ หรือ ทางการศึ ก ษาในด้ านธรณี วิท ยา
โดยกาหนดให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนันแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ภายในเจ็ดวัน และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปกรหรือกรมทรัพยากรธรณีทราบ
โดยด่วน รวมทังให้ผู้ขุดดินต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนันด้วย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๙ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์
หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ หยุดการขุดดินในบริเวณนันไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาเรื่องการแก้ไขโครงการขุดดินที่ทาให้ที่ดินแปลงข้างเคียง
พังทลาย ตามคาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
มี มติ เห็ นชอบตามร่างที่ ฝ่ ายเลขานุ การฯ ยกร่างเสนอ โดยมีก ารแก้ไ ขเพิ ่ม เติม โดยเพิ ่ม
หลักการเกี่ยวกับการให้หยุดขุดดินในบริเวณที่มีการขุดพบวัตถุโบราณ ฯลฯ เป็นดังนี
“มาตรา ๒๑ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์
หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ
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๑๒๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หยุดกำรขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงาน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณี เช่นนี้ ให้
ผู้ขุดดินปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔)
๕๗/๒๕๓๔ วัน ศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) และบันทึกการประชุม
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๕ (๘๖/๒๕๓๔) ๖๐/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ด ดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๒๑ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์
หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หยุดการขุดดินในบริเวณนันไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
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๑๒๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๓
การถมดิน
มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของ
เนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพืนที่ของ
เนิน ดิน ไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพืนที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด ต้องจัดให้มีการระบายนาเพียงพอที่จะไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
พืนที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง
ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพืนที่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพืนที่เกิน
หลักเกณฑ์ วิธกี ำร
กว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจาก
และเงื่อนไข
จะต้องจัดให้มีการระบายนาตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนัน
ในกำรถมดิน
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นันภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทาการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้
ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
๑. หลักกำร
เพื่ อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการถมดิน โดยกาหนด
ให้ ผู้ซึ่งประสงค์จะทาการถมดิน จะต้ องดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี
(๑) กรณีการถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ
ที่อยู่ข้างเคียง และมีพืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพืนที่ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนด ต้องจัดให้มีการระบายนาเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด ความเดือดร้อน
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๑๒๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

แก่ เจ้ าของที่ ดิ นที่ อยู่ ข้ างเคี ยงหรือบุ คคลอื่ น อย่ างไรก็ ตาม พื นที่ ที่ เจ้ าพนั กงานท้อ งถิ ่น
ประกาศกาหนดจะต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
(๒) กรณีการถมดินที่มีพืนที่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพืนที่เกินกว่าที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตาม (๑) นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายนาตาม
วรรคหนึ่ง แล้ว ต้องแจ้งการถมดินนันต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดด้วย
(๓) ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนิน การตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้น ทาการถมดิน
ตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั งแต่วันที่ได้รับ ใบรับแจ้ง โดยให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม
วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มบี ทบัญญัติมาตรานี
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมาธิก ารฯ มี ม ติ ให้ เชิ ญ ผู้ แ ทนจากกรมประมงมาร่ว ม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขุดดินเพื่อการประมง มาตรการของกรมประมงในการ
ควบคุมหรือกาหนดขนาดพืนที่ของบ่อและความลึกของบ่อที่จะขุดเพื่อเลียงสัตว์ รวมทัง
การทาคันดินบริเวณปากบ่อและการจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทาการประมง
ผู้แทนกรมประมงได้ชีแจงและให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี
กรมประมงจะไม่ได้ควบคุมการขุดดินในที่ดินส่วนบุค คล จะควบคุมโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปริมาณการเลียงสัตว์นาและรักษาสภาพแวดล้อม ส่วนกรณีที่
ประชาชนทาการขุดบ่อเลียงสัตว์นา โดยมีขนาดพืนที่มากกว่า ๕๐ ไร่ ก็จะต้องขออนุญาต
จากกรมประมง แต่ถ้าไม่เกิน ๕๐ ไร่ แค่มาจดทะเบียนก็สามารถที่จะทาการประมงได้
อย่ า งไรก็ ดี ผู้ แ ทนกรมประมงได้ ชี แจงเพิ่ ม เติ ม ว่ า กฎหมายประมงที่ ใช้ อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ผู้กระทาผิดมีโทษไม่รุนแรงทาให้ผู้ทาความผิดไม่เกรงกลัว ซึ่งทางกรมประมงจะพยายาม
ดาเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและรัดกุม
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๑๓๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่ประชุมได้สอบถามกรมประมงเกี่ยวกับความลึกของบ่อที่ใช้เลียงสัตว์นา
เช่น ปลา กุ้ง ซึ่งทางกรมประมงชีแจงว่า เท่าที่ทาประมงกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะขุด
ประมาณ ๒-๕ เมตร และผู้แทนกรมประมงยังมีข้อ สังเกตว่า ควรที่ จะเขียนบั งคั บโดย
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง เพราะถ้าเขียนเป็นบทบัญญัติในกฎหมายแล้ วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขยาก โดยอาจกาหนดว่าพืนที่ที่สามารถขุดดินได้หรือมีข้อยกเว้นกรณีที่ขุดเพื่อทาการ
ประมง
การจะถมดินจะต้องมีการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ทวิ และควรกาหนดขนาด
ของพืนที่ที่จะถมดิน เพื่อป้องกันปัญ หาที่อาจเกิดขึน และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญ หา
น าระบายไปสู่ พื นที่ ข้ างเคี ย งจนเกิ ด ความเดื อ ดร้อ นและความเสี ย หาย โดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี
ถ้ามีการถมดินสูงกว่าพืนที่ข้างเคียง ต้องมีการทาทางระบายนาให้ไหลไปสู่
ลารางระบายนาสาธารณะ โดยไม่ก่อความเดือดร้อนกับพืนที่ข้างเคียง
การถมดินจะต้องไม่กีดขวางทางนาไหลตามธรรมชาติ
การกาหนดให้ การถมดินต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของพืนที่ข้างเคียง
ด้วยนัน อาจจะเป็นการจากัดสิทธิในการกระทาการใดๆ บนที่ดินของตนเองเกินไป และจะเกิด
ความยุ่งยากในการขออนุญาตจากเจ้าของพืนที่ข้างเคียง เพราะคงจะไม่มีใครที่จะอนุญาต
ให้พืนที่ข้างเคียงถมดินสูงกว่าที่ดินของตนเองอย่างแน่นอน
การกาหนดให้การถมดินควรจะกาหนดระดับความสูงโดยอาศัยถนนเป็น
เกณฑ์ในการกาหนดระดับความสูงในการถมดิน ก็อาจมีปัญหาเพราะจะใช้ถนนเส้นใดเป็นหลัก
ในการก าหนด และในบางพื นที่ เช่ น เขตสุ ขาภิ บาลเดิ มที่ ยกฐานะเป็ นเทศบาล บางพื นที่
ก็ยังเป็ นถนนดินธรรมดา ซึ่งในอนาคตก็จะต้องมี การปรับพืนที่ ใหม่ กรณีเช่นนี จะยึดอะไร
เป็นเกณฑ์
นอกจากนี กรรมาธิ ก ารได้ ตั งข้ อ สั ง เกตว่ า ถ้ า การถมดิ น แล้ ว ก่ อ ความ
เสียหายกับพืนที่ข้างเคียง ผู้ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งอยู่แล้ว ส่วนในกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งกรรมาธิการเกรงว่าจะซาซ้อนกับ
ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... นัน ที่ประชุมได้ชีแจงว่าไม่ซาซ้อนกัน เนื่องจาก
กฎหมายควบคุมอาคารจะควบคุมการถมดินที่ต้องมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนด้วย มิใช่
การถมดินโดยไม่มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน
ที่ประชุมมีมติให้นาข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประกอบการพิจารณา เพื่อปรับแก้
ให้เหมาะสมแก่ทุกฝ่ายและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้ ๒ แนวทาง คือ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๑) กาหนดเป็นบทบัญญัติรายมาตรา โดยกาหนดว่าการถมดินสูงกว่าพืนที่
ข้างเคียงจะต้องมีการจัดทาทางระบายนาจากที่ดินที่จะถมดินลงสู่ทางระบายนาสาธารณะ
หรือการถมดินจะต้องไม่ปิดกันทางนาสาธารณะ
(๒) กาหนดว่าการถมดินเกิน ๕๐ เซนติเมตร และถมดินเกินกี่ไร่ ต้องมา
แจ้ งการถมดิ น ถ้ าสามารถก าหนดได้ เช่ นนี ก็ คงจะสอดคล้ องกั บ วั ตถุ ประสงค์ ในการร่ าง
กฎหมายฉบับนี
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๗/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๒]

เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ได้ชีแจงเหตุผลที่ไม่ได้กาหนดความสูงของ
การถมดินไว้ในมาตรา ๒๑ ทวิ ร่างใหม่ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การป้องกันปัญหา
นาไหลไปยังพืนที่ข้างเคียงจนเกิดความเดือดร้อนนัน ความสูงมิใช่ตัวแปร เห็นว่า ขนาด
ของพืนที่เป็นตัวแปรหลัก ดังนัน ตามร่างมาตรา ๒๑ ทวิ ที่ร่างมาใหม่จึงกาหนดหลักการ
สาคัญไว้ดังนี คือ
(๑) กาหนดให้ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสู งของเนินดินเกิน
กว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ จะต้องมีการจัดทาการระบายนาเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินข้างเคียง
(๒) ถ้ามีการถมดินตังแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
การกาหนดขนาดพืนที่ในการถมดินขันต่าขันสูงไว้ดังกล่าวข้างต้น มีเหตุผล คือ ได้พิจารณา
จากพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฯ ของกรมที่ดิน และการถมดินเพื่อทาการก่อสร้างอาคาร
ในพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฯ กาหนดไว้ว่า บ้านเดี่ยวจะต้องมีขนาดพืนที่ ๕๐ ตารางวา
คื อ เท่ ากั บ ๒๐๐ ตารางเมตร ดั ง นั น ถ้ า มี ข นาดพื นที่ ๕๐ ตารางวา ก็ จ ะเข้ า ข่ า ย
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฯ ถ้ามีพืนที่ ๑๐ แปลง แปลงละ ๒๐๐ ตารางเมตร ก็จะมีพืนที่
เท่ากับ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ดังนัน ร่างมาตรา ๒๑ ทวิ จึงได้อาศัยแนวทางจากพระราช
บัญญัติจัดสรรที่ดินฯ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการกาหนดขนาดพืนที่ในการถมดินตามมาตรานี
โดยก าหนดว่าถ้ าผู้ ใดประสงค์ จะทาการถมดิ น โดยมี พื นที่ ข องเนิ น ดิ น เกิน กว่ า ๒,๐๐๐
ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายนาเพียงพอ อย่างไรก็ดีถ้ากาหนดความสูงของเนินดิน
ที่จะถมอย่างเดียวจะมีผลกระทบในทางปฏิบัติมากกว่าที่จะกาหนดขนาดของพืนที่ควบคู่กัน
ไปด้วย เพราะถ้ากาหนดความสูงของเนินดินที่ จะถม การทาการถมดินหรือการกองดิน
หรือการทาคันดินบริเวณปากบ่อเพื่อเลียงปลา เลียงกุ้ง ก็จะต้องมาปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของมาตรานีทังหมด จึงอาจก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

อย่ า งไรก็ ดี ที่ ป ระชุ ม ได้ แ สดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การก าห นดให้ มี
การจัดทาการระบายนาเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง
การพิ จ ารณาและตรวจสอบระบบการระบายน าที่ ผู้ ถ มดิ น จั ด ท าขึ นนั นเพี ย งพอและ
มีประสิทธิภาพที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง ที่ประชุมจึงให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาเลือกใช้ถ้อยคาให้รัดกุม ชัดเจนในการตีความ โดยเขียนไว้
กว้างๆ ว่า ต้องจัดให้มีการจัดทาการระบายเพียงพอ ซึ่งไม่ได้กาหนดลงไปว่าจะต้องทาเป็น
ท่อระบายนาคอนกรีต
นอกจากนัน ที่ประชุมได้เสนอแนะว่า ควรจะพิจารณาถึงความแตกต่าง
ของพืนที่แต่ละแห่งด้วย และวิธีการที่จะให้อานาจแก่ท้องถิ่นสามารถกาหนดรายละเอียด
ในเรื่องการถมดิน การจัดทาการระบายนาหรือข้อบังคับอื่น ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละพืนที่
และควรจะเขียนให้มีความกระชับรัดกุม และตรงตามวัตถุประสงค์ว่าการที่จะต้องจัดให้มี
การระบายนาเพียงพอเพื่อป้องกันนาที่ไหลมากจากการถมดินไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อน
แก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียง
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๘/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒]

ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มเติมความในมาตรา ๒๑ ทวิ โดยเพิ่มพืนที่ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้กาหนดไว้ คือ ให้อานาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดข้อบัญญัติในเรื่องความลึก
ของพืนที่ และในกรณีที่มีการถมดินเป็นเนินสูงเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง
ได้พิจารณานาท่วม ซึ่งต้องจัดให้มีการระบายนาให้ดีจะสามารถแก้ปัญหาได้ เป็นดังนี
“มำตรำ ๒๑ ทวิ ผู้ใดประสงค์จะทำกำรถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดิน
เกิน กว่ำระดับ ที่ดิน ต่ำงเจ้ำของที่อ ยู่ข้ำงเคีย ง และมีพื้นที่ข องเนิน ดิน ไม่ เกินสองพัน
ตำรำงเมตร หรือมีพื้น ที่ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศกำหนด ต้องจัดให้มีกำร
ระบำยน้ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่เจ้ำของที่ดินที่อยู่ข้ำงเคียงหรือ
บุคคลอื่น
พื้นที่ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศกำหนดตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน
สองพันตำรำงเมตร
กำรถมดิ น ที่ มี พื้ น ที่ เกิ น สองพั น ตำรำงเมตรหรื อ มี พื้ น ที่ เกิ น กว่ ำ ที่
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศกำหนดตำมวรรคหนึ่ง นอกจำกจะต้องจัดให้มีกำรระบำยน้ำ
ตำมวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งกำรถมดินนั้นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นกำหนด
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ถ้ำผู้แ จ้งได้ดำเนิน กำรตำมที่ร ะบุไว้ในวรรคสำมโดยถูก ต้อ งแล้ว ให้
เจ้ำพนักงำนท้ องถิ่นออกใบรับแจ้งตำมแบบที่ เจ้ำพนั กงำนท้ องถิ่นกำหนด เพื่ อเป็ น
หลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้นั้นภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำ
กำรถมดิน ตำมที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วัน ที่ได้รับ ใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติมำตรำ ๑๓
วรรคสำม วรรคสี่ และวรรคห้ ำ มำตรำ ๑๓ ทวิ มำตรำ ๑๔ และมำตรำ ๑๗ มำใช้
บังคับโดยอนุโลม”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ และบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ ทวิ โดยเพิ่ม
ความเป็นวรรคห้า และเพิ่มมาตรา ๒๑ ตรี เป็นดังนี
“มาตรา ๒๑ ทวิ ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดิน
เกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร
หรือมีพืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ต้องจัดให้มีการระบายนาเพียงพอที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
พื นที่ที่เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น ประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้อ งไม่เกิน
สองพันตารางเมตร
การถมดินที่มีพืนที่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายนาตามวรรคหนึ่ง
ต้องแจ้งการถมดินนันต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด
ถ้า ผู ้แ จ้ง ได้ด าเนิน การตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นวรรคสามโดยถูก ต้อ งแล้ว ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้น ทาการถมดิน
ตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๓ วรรคสาม วรรคสี่
และวรรคห้า มาตรา ๑๓ ทวิ มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้ ไ ด้ รั บ แจ้ ง ต้ อ งเสี ย ค่ ำ ธรรมเนี ย มและค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยตำมที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง
มำตรำ ๒๑ ตรี ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เก็บได้ตำมมำตรำ ๒๑
ทวิ วรรคห้ำ ให้เป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีกำรถมดินนั้น”
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นที่ผู้แปร
ญัตติขอแปรญัตติให้ตัดหมวด ๓ ออกทังหมวด ซึ่งท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับ
ผู้แปรญัตติ ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
[รายงานการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา]

ที่ประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับความในมาตรา ๒๖ อย่างกว้างขวาง สรุปได้
ดังนี
(๑) ตามความในวรรคหนึ่ง ที่ได้กาหนดให้ผู้ประสงค์จะทาการถมดินโดยมี
ความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินที่อยู่ข้างเคียง และมีพืนที่ของเนินดินไม่เกิน ๒,๐๐๐
ตารางเมตร หรือมีพืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ต้องจัดให้มีการระบายนา
เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่นนัน
เห็นว่าจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ เนื่องจากได้กาหนดให้ผู้ประสงค์จะทาการถมดินต้อง
รับภาระในการจัดให้มีการระบายนาเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดิน
ที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าเพียงไหน อย่างไร อีกทัง
ผู้ไม่ป ฏิ บั ติต ามมาตรานีต้ องระวางโทษตามมาตรา ๓๘ ของบทกาหนดโทษ ซึ่งเห็ น ว่า
ในทางปฏิบัตินันจะกระทาตามที่กาหนดไว้ได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะพืนที่ในต่างจังหวัด
เนื่องจากในบางพืนที่การก่อสร้างถนนหรือสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ได้ก่อสร้างทางระบายนาไว้
ดังนัน ผู้ประสงค์ที่จะถมดินเมื่อได้ทาการถมดินแล้วไม่สามารถที่จะจัดให้มีการระบายนาได้
ซึ่ งจะมี ค วามผิ ด ตามความในมาตรานี และเห็ น ว่ าอาจจะเป็ น ช่ อ งทางให้ เจ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นนาไปใช้เพื่อเป็นช่องทางหาประโยชน์โดยมิชอบได้
ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจงว่า หากไม่มีร่างพระราชบัญญัติฉบับนีผู้ใดจะ
ถมดินอย่างไรก็ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ มากมาย ดังนัน ความ
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ จึงได้กาหนดไว้เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ประสงค์ที่จะถมดิน
จะต้องถมดินโดยไม่ทาให้ผู้ที่อยู่ข้างเคียงต้องได้รับความเดือดร้อน สาหรับการจัดให้มีการ
ระบายนาก็ควรเป็นไปตามความเหมาะสม อาจจะเป็นคันดินหรือพืนซีเมนต์หรืออื่นๆ ก็ได้
ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้
(๒) รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดิน
หรือถมดิน ที่จะออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๖ นัน ควรให้มีความชัดเจน
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เพื่อให้สามารถดาเนินการในทางปฏิบัติได้ และเกิดประโยชน์แก่ทังผู้ที่ประสงค์จะถมดิน
และบุคคลที่อยู่ข้างเคียง โดยเฉพาะในกรณีที่เป็นหน้าที่ของรัฐมิได้จัดทาไว้และก็ให้เกิด
ความเสียหายขึนกับทังสองฝ่าย รัฐจะต้องเข้ามารับผิดชอบ
(๓) เห็ นควรปรับปรุงถ้อยคา “ประกาศกาหนด” ให้ มีความถูกต้องและ
ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการตีความของถ้อยคาดังกล่าว
(๔) ผู้ แ ทนกรมโยธาธิ ก ารเสนอให้ ตั ด ความในวรรคห้ า ออกทั งหมด
เนื่องจากได้กาหนดไว้แล้วในมาตรา ๑๗ วรรคห้า โดยมาตรา ๒๖ วรรคสี่ ได้กาหนดให้นา
บทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ ม อบหมายให้ ผู้ แ ทนกรมโยธาธิ ก ารพิ จ ารณายกร่ า งตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ และให้สอดคล้องกับความในมาตรา ๑๗ และนาเสนอต่อ
ที่ประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป
นอกจากนี ผู้แทนกรมโยธาธิการได้เสนอให้ตัดความในมาตรา ๒๗ ออก
ทังหมด เนื่องจากความดังกล่าวได้กาหนดไว้แล้วในมาตรา ๑๗ วรรคห้า โดยมาตรา ๒๖
วรรคสี่ ได้ ก าหนดให้ น าบทบั ญ ญั ติ มาตรา ๑๗ วรรคห้ า มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โลม จึ ง ไม่
จาเป็นต้องบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ อีก
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติให้ ตั ด ความในมาตรา ๒๗ ออกทั งหมด ตามที่ ผู้ แ ทนกรม
โยธาธิการเสนอ ดังนี
“มาตรา ๒๗ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บตามมาตรา ๒๖ วรรคห้า
ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีการถมดินนัน”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๒]

กรรมาธิการได้ตังข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการระบายลงสู่แหล่งรองรับนาทิง
เช่น ท่อระบายนาสาธารณะที่ราชการส่วนท้องถิ่นต้องพยายามจัดสร้างขึน คู คลอง แม่นา
เป็นต้น ตามที่ผู้แทนจากกรมโยธาธิการยกร่างนาเสนอโดยเห็นว่าในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ ได้
ที่จะบัญ ญั ติก ฎหมายให้ร าชการส่วนท้องถิ่น พยายามจัด สร้างท่ อระบายนาสารธารณะ
ทังนี เนื่องจากราชการส่วนท้องถิ่นนันๆ อาจจะไม่มีงบประมาณหรือแผนงานที่จะทาท่อ
ระบายนา ซึ่งในการดาเนิ นการในชันนีอาจจะทาเป็ นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ
ปรากฏไว้ในรายงานว่า ในการดาเนินการเพื่ อจัดทาท่อระบายนาสาธารณะนันขึนอยู่กับ
งบประมาณของแต่ละส่วนราชการท้องถิ่นนันๆ ว่า จะสามารถดาเนินการได้มากน้อยแค่ไหน
และนอกจากนัน กรรมาธิการบางท่านยังให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นที่ยกร่างนาเสนอมานีว่า
ไม่ใช่ภาษากฎหมายเป็นเพียงตัวอย่างที่เขียนให้ปรากฏเท่านัน
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

สาหรับประเด็นความในวรรคเจ็ดที่เพิ่มไว้หลังความว่า “วรรคห้า” นัน ตามที่
กรมโยธาธิการได้ยกร่างเพิ่มไว้ในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ นัน ที่ประชุมเห็นว่าควรให้ตัดออก
ทังนี เนื่องจากในมาตรา ๒๗ ไม่ได้มีการบัญญัติเพิ่มไว้แต่อย่างใด ฉะนัน ในประเด็นนีก็ไม่
จาเป็นต้องบัญญัติไว้เช่นกัน
ทีป่ ระชุมมีมติเห็นควรแก้ไขมาตรา ๒๖ ดังนี
“มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่า
ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อ ยู่ข้างเคียง และมีพื นที่ของเนิน ดิน ไม่ เกินสองพันตารางเมตร
หรือมีพืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ต้องจัดให้มีการระบายนาเพียงพอที่จะ
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น
พื นที่ที่เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น ประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้อ งไม่เกิน
สองพันตารางเมตร
การถมดิ น ที่ มี พื นที่ เกิ น สองพั น ตารางเมตรหรื อ มี พื นที่ เ กิ น กว่ า ที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายนา
ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งแจ้ งการถมดิ น นั นต่ อ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามแบบที่ เจ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่นกาหนด
ถ้า ผู ้แ จ้ง ได้ด าเนิน การตามที ่ร ะบุไ ว้ใ นวรรคสามโดยถูก ต้อ งแล้ว ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้น ทาการถมดิน
ตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่
และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้ ไ ด้ รั บ ใบแจ้ ง ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒]

ผู้แปรญัตติได้ชีแจงสรุปเหตุผลในการของแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... โดยยึดหลักแห่งกรรมสิทธิ์ ว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถที่จะ
จัดการกับทรัพย์สินของตนเองอย่างไรก็ได้โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น และยึดหลักสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญซึ่งได้กาหนดในเรื่องการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ที่รัฐธรรมนูญรองรับไว้ จะกระทามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนีกาหนดไว้และเท่าที่จาเป็นเท่านัน และจะกระทบกระเทือน
สาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนันมิได้ และเห็นว่าเหตุผลให้มีการตราพระราชบัญญัตินี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เพราะการขุดดินและถมดินในปัจจุบันยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงอาจ
ก่อให้ เกิด อันตรายแก่ทรัพ ย์สิน และความปลอดภั ยแก่ป ระชาชนได้ ตามที่บั ญ ญั ติ ไว้ใน
เหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินีนัน ในอดีตที่ผ่านมาในเรื่ องดังกล่าวนีก็ไม่มีปัญหา
อะไรมากมายนัก และในกรณีที่เกิดปัญหาขึนก็จะเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่งซึ่งบัญญัติรองรับในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว นอกจากนีเห็นว่าไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม การด าเนิ น ชี วิต ตามปกติ ก็ จ ะเกี่ ยวกั บ การขุ ด ดิ น และถมดิ น เพื่ อ
ดาเนินการเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ดังนัน ร่างพระราชบัญญัตินีอาจจะมีผลกระทบกับ
เกษตรกรรมและประชาชนทั่วไปได้ และจะไปขัดกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย
ในการดาเนินภารกิจต่างๆ เพื่อเป็นการบาบัดทุกข์และบารุงสุขให้กับประชาชน
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๑ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔ วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภาได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นที่ ผู้แปรญัตติ
ขอแปรญัตติตัดความในหมวด ๓ ออกทังหมด สรุปได้ ดังนี
ผู้แปรญัตติได้อภิปรายถึงสาเหตุที่แปรญัตติขอตัดหมวด ๓ ออกทังหมวด
สรุปได้ว่า เนื่องจากได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนีแล้ว มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นอันมาก ทังในเรื่องการขุดดินและการถมดิน การจากัด
สิทธิเสรีภาพของบุคคล บทบัญ ญั ติมาตรา ๒๙ บัญ ญั ติให้กระทาได้เท่าที่จาเป็นเท่านั น
วุฒิ ส ภาต้ อ งตี ค วามและออกกฎหมายที่ จ ากั ด สิ ท ธิ เสรี ภ าพของบุ ค คลเช่ น ว่ านั นอย่ า ง
เคร่งครัดด้วย เรามีหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ ๔ ว่าด้วยทรัพ ย์สิน ว่าด้วย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ว่าด้วยการใช้แดนกรรมสิทธิ์ และเป็นบทบัญญัติเป็นหลั กที่ถือปฏิบัติกัน
ตลอดมา การที่พระราชบัญญัติฉบับนีจากัดสิทธิเช่นนีจะก่อความเดือดร้อนยุ่งยากให้แก่
พี่น้องประชาชน เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน สมมุติว่า มีที่ดิน ๑๐๐ ไร่ ทาการเกษตร วันหนึ่ง
เจ้าของที่ดินได้ขุดแหล่งนาเพื่อการเกษตรก็ดี ขุดดินเป็นบ่อนากินบ่อนาใช้ก็ดี แล้วนาดินนัน
ไปถมเพื่ อ ปลูก บ้ านในที่ ดิ น ของตน ซึ่ งไม่ เกี่ ยวข้อ งและห่ างไกลจากที่ ดิ น ของบุ ค คลอื่ น
ซึ่งน่าจะทาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และก็ได้ทามาตลอด สังคมไทยเป็น
สังคมที่อยู่ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัย การที่จะไปขุดดินจนเป็นเหตุให้ทาความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือการถมดินที่ทาความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนันมีน้อยมาก หาข้อมูลตัวเลขไม่ได้ เจ้าหน้าที่
ที่มาชีแจงในฐานะตัวแทนรัฐบาลก็ตอบไม่ได้ว่ามีร้องเรียนเรื่องแบบนีเท่าไหร่ และที่มีการ
ฟ้องร้องถึงศาลให้เกิดความยุ่งยากเท่าไหร่ก็ไม่มีตัวเลข กฎหมายฉบับนีนอกจากจะจากั ด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลแล้ว ยังเอาโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนที่ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอีกด้วย
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

โทษที่วางไว้เป็นโทษที่หนัก กฎหมายที่เขียนมานีก่อให้เกิด การตีความและก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากทะเลาะเบาะแว้งในหมู่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น บทบัญญัติมาตรา ๒๖
ก่อให้เกิดการตีความที่มีปัญหาและไม่สามารถปฏิบัติได้ ที่บัญญัติพืนที่ไว้ไม่เกิน ๒,๐๐๐
ตารางเมตร คื อ ไม่ เกิ น ๕๐๐ ตารางวา สมมุ ติ ว่ า มี ที่ดิ น อยู่ ๕๐๐ ตารางวา ติ ด ถนน
สาธารณะ ถ้าถนนสูง ๓ เมตร แล้วต้องการปลูกบ้านตรงนัน จะต้องปฏิบัติอย่างไร ในเมื่อ
ที่ดินข้างเคียงด้านซ้าย ด้านขาว ด้านหลังเขาไม่ถม เจ้าของยังไม่ได้ใช้เป็นทุ่งนาธรรมดา
แต่จะปลูกบ้านต้องถมให้ได้ระดับถนน จะทาท่อระบายนา รางระบายนา หรือจัดให้มีการ
ระบายน าไปทางไหน และถ้ าถนนสาธารณะนั นก็ไม่ มีท่อ ระบายน าด้วย จะทาอย่ างไร
ถ้าตีความตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ นี ประชาชนจะถูกรบกวนสิทธิอย่างร้ายแรง ทังๆ ที่
เรื่องนีมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้แล้วเกี่ยวกับการรับนาจากดินที่อยู่ใน
ที่สูงและลงมาที่ต่าตามมาตรา ๑๓๓๕ วรรคสอง ซึ่งถ้าหากว่าผู้กระทาการระบายนาทาให้
ที่ดินแปลงต่าลงนันได้รับความเสียหายก็ใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันได้อยู่แล้ว ซึ่งไม่
มีโทษจาคุก แต่กฎหมายฉบับนีถ้าไม่ทาตามที่บัญญัติไว้มีโทษจาคุกอย่างหนักและแรงมาก
คื อ ถ้ า ฝ่ าฝื น ไม่ แ จ้ ง เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ต้ อ งโทษจ าคุ ก ไม่ เกิ น ๑ ปี หรื อ ปรั บ ไม่ เกิ น
๕๐,๐๐๐ บาท หรื อ ทั งจ าทั งปรับ และถ้ า ถมดิ น ในที่ ที่ ท างกระทรวงมหาดไทยออก
ข้อกาหนดห้ามถม ต้องโทษจาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
และถ้าพบว่าการถมดินจะก่อให้กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อม เจ้าพนักงานก็สั่งให้
หยุด สั่งให้บรรเทาต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งจะมีปัญหาคาว่า ขัดต่อสภาพแวดล้อม
นันหมายความอย่างไร จึงเห็นว่า การบัญ ญั ติกฎหมายต้องชัดเจนและไม่ก่อ ให้เกิดการ
โต้เถียง คาว่า ขัดต่อสภาพแวดล้อมทังในเรื่องการขุดดินและถมดินให้อานาจการพิจารณา
วินิ จฉั ย อยู่ ที่พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ทั งพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ แ ละเจ้า พนั กงานท้ อ งถิ่น ในการ
วินิจฉัยว่าการใดบ้างที่ขัดต่อ สภาพแวดล้อม ซึ่งเจ้าหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยทังสิน ถ้าในขณะ
กาลังถมดินอยู่เจ้าพนักงานบอกว่าขัดต่อสภาพแวดล้อม ก็มีปัญหาว่าเพียงใดที่เรียกว่าขัด
ต่อสภาพแวดล้อม ก็อธิบายกันไม่ได้ ก่อให้เกิดการโต้เถียงกัน เพราะอยู่ในดุลพินิจของ
เจ้าพนักงาน ถ้าไปละเมิดคาสั่งให้หยุดหรือให้ระงับของผู้ใช้อานาจ คือ พนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ไปตรวจสอบ ก็จะถูกดาเนินคดีอาญาได้ กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจคือการบาบัด
ทุกข์บารุงสุขให้แก่ราษฎร การเสนอกฎหมายอย่างนีไม่เป็นการบาบัดทุกข์และบารุงสุขแก่
ราษฎร มีแต่จะเกิดปัญหาการโต้เถียงกันและมีความขัดแย้ งเกิดขึนอย่างแน่นอน ทังที่ใน
กรุงเทพมหานครก็มีข้อบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดินอยู่แล้ว ใช้บังคับมาตังแต่ปี ๒๕๓๔
ก็ไม่มีปัญหาอะไร และในเทศบาลอื่นเข้าใจว่ามีข้อบัญญัติของเทศบาลอยู่แล้วเช่นกัน
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๓๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

อีกประการหนึ่ง ในชันที่รัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี เข้าสู่การ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถมดิน มีการ
เพิ่มเติมขึนในชันกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ก็ชนะโหวตในชันสภาผู้แทนราษฎร
แล้วเสนอมาถึงสภาสูง จึงเห็นควรที่จะได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่า ควรที่จะใช้
บังคับกฎหมายนีหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากฎหมายยังไม่มีความกระจ่าง ก็ยกเลิกความในหมวด ๓
ไปเสียก็ไม่น่าจะเกิดความเสียหายแต่ประการใดต่อประชาชน เพราะรัฐบาลผู้บริหารเอง
ในชันแรกก็ยังไม่ได้เสนอบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถมดินมาด้วย ซึ่งหมายความว่ารัฐบาล
ได้พิจารณาแล้วว่ายังไม่มีเหตุจาเป็น การเพิ่มบัญญัติดังกล่าวขึนมาก่อให้เกิดปัญหา เกิดความ
ยุ่งยากในทางปฏิบัติ และนาความทุกข์ไปสู่ราษฎร จึงไม่เป็นการยากที่จะใช้ดุลพินิจให้ตัด
ความในหมวด ๓ ออกทังหมด ซึ่งฝ่ายบริหารก็สามารถเสนอมาใหม่ในลักษณะที่เป็นคุณ
และบังคับได้
มีผู้อภิปรายสนับสนุนผู้แปรญัตติ เห็นควรตัดความในหมวด ๓ ออกทังหมด
ด้วยเหตุผล ๓ ประการ ดังนี
ประการแรก กฎหมายในหมวดนี เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ มี ขึ นเพื่ อ จ ากั ด สิ ท ธิ
ลิดรอนสิทธิของประชาชน ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ ได้
บัญ ญั ติไว้ชัดแจ้งว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีอานาจที่จะใช้สอยทรัพย์สินของตนเองได้
เพราะฉะนันถ้าไม่มีความจาเป็นอย่างถึงที่สุดแล้ว รัฐไม่ควรจะไปจากัดสิทธิในการใช้สิทธิ
ของประชาชนในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประการที่สอง กฎหมายนีเป็นกฎหมายที่ก่อความราคาญและเพิ่มภาระ
ให้แก่ประชาชนอย่างรุนแรงที่สุด เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ในหมวด ๓ บัญญัติว่า
“ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่
ข้างเคียงและมีพืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร” ซึ่งหมายความว่า ใครจะถมดิน
ในที่ของตนเองไม่ว่าจะครึ่งตารางเมตรหรือหนึ่งตารางเมตร ไม่ว่าจะถมทางเดินหรือถมเพื่อ
จะปลูกต้นไม้ หรือถมที่ที่ทรุด เพียงสูงกว่าที่ดินของข้างเคียงไม่เกินกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร
ก็ต้องอยู่ในบั งคับของบทบัญ ญั ติมาตรานี ใครไม่แจ้ง ก็มีโทษจาคุก ๑ ปี เป็ นกฎหมาย
ที่บัญญัติให้ประชาชนต้องแจ้ง เป็นเรื่องที่เกินความจาเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ในกรุงเทพ
มหานครซึ่ งเป็ นท้ องที่ ที่ มี พื นที่ ลุ่ มต่ า ประชาชนแทบทั่ วทั งพื นที่ จะมี เรื่ องต้ องถมดิ น อยู่
สม่าเสมอไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง และบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อจะถมดินก็ต้องไปแจ้ง ถ้าไม่แจ้ง
มีความผิดติดคุก ๑ ปี
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ประการที่ สาม สมมุติว่าไม่มีกฎหมายเรื่องถมดินนีจะเดือดร้อนเสี ยหาย
อย่ างไรหรือ ไม่ ซึ่ งเห็ น ว่ า เรื่อ งนี มี แ ม้ ไม่ มี ก ฎหมายนี ก็ มี ก ฎหมายอื่ น บั งคั บ อยู่ แ ล้ ว คื อ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิด
ซึ่ ง ใครถมที่ ข องตนเองไปท าให้ ค นอื่ น เสี ย หาย ก็ ส ามารถที่ จ ะใช้ สิ ท ธิ ฟ้ อ งร้ อ งเรี ย ก
ค่าเสียหายตามบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดได้ และในบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สิน เจ้าของที่ดิน
ที่ลุ่มต่าที่สูงกว่าก็มีบทบัญญัติอยู่แล้วว่าใครต้องทาอย่างไร ใครทาให้คนอื่นเสียหาย ผู้ได้รับ
ความเสียหายนันก็มีสิทธิที่จะฟ้องร้องต่อศาลขอให้ระงับยับยัง หรือถ้าความเสียหายนัน
เป็นเรื่องเร่งด่วนรุนแรงก็อาจขอความคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล ขอให้ศาลมีคาสั่งชั่วคราวให้
ขจัดความเดือดร้อนนันได้ กฎหมายมีอยู่แล้วเป็นเรื่องเอกชนต่อเอกชน ถ้าเป็นเรื่องที่ดิน
ข้างเคี ยงของเอกชนต่อ เอกชน ก็เป็ นเรื่องความสัมพั น ธ์ระหว่างเอกชนต่ อเอกชน ซึ่งมี
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถึง ๒ ส่วน รองรับคุ้มครองป้องกันแก้ไข
ความเดือดร้อนเสียหายนันอยู่แล้ว ไม่จาเป็นที่รัฐจะต้องเข้าไปแทรกแซงก่อความราคาญ
ถึงขนาดจะเอาติดคุกติดตะราง หรือถ้าหากที่ดินข้างเคียงเป็นที่ดินของรัฐและก่อให้เกิ ด
ความเสียหายขึนต่อสภาพแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกรมส่งเสริมคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมก็มีหน้าที่ดูแล หรือแม้แต่ส่วนท้องถิ่นที่จะขอให้ระงับยับยังความเสียหายเองก็ได้
ดังนัน ในกรณีนีจึงเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันนีเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาการถมดินได้
อยู่ แ ล้ ว ซึ่ งควรเป็ น เรื่อ งระหว่างเอกชนต่ อ เอกชน ไม่ ควรที่ จ ะมี บ ทบั ญ ญั ติ ม าเพิ่ ม เติ ม
เพราะแม้ จ ะเป็ น การถมดิ น แต่ เพี ย งเล็ ก น้ อ ยจะท าให้ ป ระชาชนทั่ ว ไปเดื อ ดร้ อ นมาก
โดยเฉพาะในต่ างจั งหวัด ซึ่ งชาวบ้ านมี เรื่อ งการถมดิน อยู่ต ลอดเวลา ใครถมดิ น ไม่ เกิ น
๒,๐๐๐ ตารางเมตร ก็ต้องแจ้ง ไม่แจ้งติดคุก อาจจะแกล้งกันได้ตลอด เพราะฉะนันไม่ควร
ที่จะตรากฎหมายที่เพิ่มภาระแก่ประชาชนที่ทาให้ประชาชนเกิดความราคาญและขัดต่อ
การปฏิบัติ ที่สาคัญคือเป็นการเพิ่มภาระโดยไม่จาเป็น ซึ่งกฎหมายฉบับนีกระทบกระเทือน
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่เฉพาะแต่การถมดินในเมือง ในชนบท ในพืนที่เกษตรกรรม
เช่น ขุดที่ดิน ขุดบ่อตรงใจกลางที่ดินของตัวเอง ทาแหล่งนาเพื่อการเกษตร แล้วเอาดินนัน
ไปถมในที่ของตนเอง จะต้องมาแจ้ง จริงอยู่แม้เพียงการแจ้ง แต่เมื่อแจ้งแล้วเจ้าพนักงาน
ไปตรวจ ตรวจแล้วบอกว่าขัดต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเขาอ้างได้ เถียงกันได้ ฉะนัน เมื่อสภา
กรองกฎหมายรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายมีปัญ หา ก็ต้องพยายามที่จะให้มีปัญ หาให้น้อยที่สุด
ตราบใดที่ยังมีปัญหาอยู่ทาไมจะต้องเอาความทุกข์ไปสู่ประชาชน
กรรมาธิการฯ ชีแจงประเด็นที่ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ สรุปได้ว่า
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี แต่เดิมทีรัฐบาลเสนอมานันเป็นร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
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แล้ ว มี ก ารมาเพิ่ ม เติ ม ในชั นกรรมาธิ ก ารของสภาผู้ แ ทนราษฎร ในชั นวุ ฒิ ส ภาก็ ได้ รั บ
หลักการให้เป็นร่างพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ส่วนในชันกรรมาธิการนัน
ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาธิการการปกครองนัน
ได้ทางานเกี่ยวข้องกับประชาชน ได้คานึงถึงปัญหาความเดือดร้อน คานึงถึงการรอนสิทธิ
ของประชาชน แต่จากความเป็นจริงแล้ว ในการขุดดินนันมีปัญหามาก ถ้าคนที่ไม่อยู่ใน
พืนที่บ้านนอกอาจจะไม่รู้ หรือบางทีในพืนที่บ้านนอกการขุดดินแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกัน
และก็มีมากน้อยต่างกัน เช่น ในจังหวัดอ่างทอง มีการขุดบ่อดิน ขุดเอาทรายบก ขุดกัน
แทบทังจังหวัด และมีการขายดินเพื่อไปทาบ่อทราย มีอยู่แห่งหนึ่งบ่อทรายที่อาเภอโพธิ์ทอง
ขุดลึกมาก ปรากฏว่า ห่างจากบ่อทราย ๓๐ กว่าเมตร ๔๐ เมตร ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร
ปรากฏว่าดินทรุดบ้านพัง ก็มีปัญหากันแล้วในกรณีขุดดิน เพราะฉะนันในกรณีขุดดิน จึง
กาหนดไว้ว่า ความลึกเท่าไหร่ เนือที่ที่ขุดมากน้อยแค่ไหน จะเป็นปัญหา เนื่องจากภายใน
ใต้พืนดินไม่สามารถที่จะรู้ได้ แต่กรณีที่ขุดดินขึนมาแล้ว ดินจะเอาไปไหน ส่วนใหญ่ที่มีการ
ขุดดินนอกจากทาบ่อทรายแล้ว ก็มีการขุดดินทาธุรกิจสาหรับขายหน้าดินเอาไปถมที่ ก็มี
ปัญ หาในกรณีการถมดินตามมาที่ก่อปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร การถมดินสร้างบ้านเป็นปัญหามาก บ้านติดกันหรือในพืนที่
ที่ใกล้เคียงกันมีการถมต่างกัน นาไหลดินละลายลงไป ฉะนัน จึงต้องมีมาตรการการแจ้งใน
กฎหมายฉบั บนีเพื่ อป้องกัน ไม่ให้เกิดความเสียหายขึน จะมีวิธีอะไรป้ องกันก่อนได้บ้าง
ถมดินแล้วดินละลายหรือดินพังลงไป หรือสูงกว่าอีกแห่ง นาหรือสิ่งโสโครกจะไหลไปทางไหน
มีข้อเท็จจริงเกิดขึนจริง คือ บ้านหลังหนึ่งต่านาท่วม ก็ถมดินให้สูงกว่าถนน ต่อมาถนนก็สูง
ขึนมาเท่า แล้วทาให้บ้านหนึ่งต่า มีการไปแจ้งความฟ้องร้องกัน มีลักษณะอย่างนี ซึ่งก่อ
ความเดือดร้อนเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะในท้องถิ่นต่างๆ มีการปกครองตนเอง มี อบต.
มีการถมที่ก่อสร้างมากขึน ปัญหาเกิดตามมา และในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน อบต.
อบจ. เทศบาลจะต้องมีหน้าที่ดูแล เช่น มีการกองดินไว้สูงๆ ใกล้ถนนแล้วไม่ทาอะไร ฝนตก
ชะละลายลงมาที่ถนน ทาให้ถนนลื่น เกิดอันตรายมากมาย ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เสียไป
ซึ่งค าว่า “สภาพแวดล้ อม” ต้ องพิ จารณาแต่ละท้ อ งที่ แต่ล ะสภาพ จะให้ มีค วามหมาย
ที่ตายตัวเลยไม่ได้ แต่ละพืนที่ แต่ละจังหวัด แต่ละอาเภอแตกต่างกัน ในจังหวัดเดียวกัน
สภาพแวดล้อมของแต่ละอาเภอก็ต่างกัน จึงต้องมีมาตรการดูแลและมีมาตรการลงโทษ
ซึ่งเป็นการกาหนดโทษขันสูงไม่มีอัตราโทษขันต่า ก็อยู่ในดุลพินิจของแต่ละรายว่าเกิดผล
กระทบหรือความเสียหายแค่ไหน มีความเดือดร้อนแค่ไหน ซึ่งเป็น เรื่องการใช้ดุลพินิ จ
ในการพิจารณาโทษ อาจจะไม่เกิน ๒ ปี หรืออาจจะไม่ลงโทษเลยก็ได้ และในโทษปรับ
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๕๐,๐๐๐ บาท อาจจะปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ๕,๐๐๐ บาท หรือ ๒,๐๐๐ บาท ก็ได้ แล้วแต่กรณี
ถ้าทาเป็นธุรกิจและก่อความเดือดร้อนให้ที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่นมากก็จะปรับมาก
กฎหมายถ้าจะให้มีสภาพบังคับก็จะต้องมีโทษถ้ามีการฝ่าฝืน ดังนัน จะเห็นว่าการถมดิน
มีปัญหามาก กรรมาธิการได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนีเป็น
อย่ างดี แ ล้ ว กฎหมายฉบั บ นี เป็ น กฎหมายป้ อ งกัน และไม่ มี ก ฎหมายฉบั บ ใดบั ญ ญั ติไว้
ชั ด เจนและไม่ มี ปั ญ หาการตี ค วาม แม้ แ ต่ ท นายที่ ฟ้ อ งว่ า กฎหมายนี ผิ ด ตามสั ญ ญา
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ยังสามารถที่จะสู่คดีได้ มีทางออก เพราะฉะนันไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ไม่
ต้องตีความ กฎหมายฉบั บนีมีเจตนารมณ์ไม่สร้างความเดือดร้อน ถ้าดูเนือหากฎหมาย
ทังฉบับจะเห็นว่าเป็นเรื่องป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน
กรรมาธิการฯ ชีแจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุ ผลในการตัดข้อความในวรรคห้า
ของมาตรา ๒๖ ออกว่า ความจริงไม่ได้ตัดออก แต่เห็นว่าเป็นการซา คือ มีปรากฏอยู่ใน
มาตรา ๒๖ วรรคสี่ อยู่แล้ว ที่กาหนดให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า
และมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาใช้ บั งคั บ โดยอนุ โลม คื อ ให้ น ามาใช้ ด้ ว ย
เพราะฉะนันในเรื่องการขุดดินก็นามาใช้ในเรื่องการถมดินด้วยก็น่าจะเพียงพอ ถึงได้ตัด
ข้อความดังกล่าวออก
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนนเสียง ๕๑ ต่อ ๕๑
โดยประธานในที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้งานดาเนินไปได้จึงได้ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชีขาดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯ
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

หน้ำที่ของผู้ถมดิน

มาตรา ๒๗ ผู้ ถ มดิ น ตามมาตรา ๒๖ ต้ อ งท าการถมดิ น
ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖

๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดหน้าที่ผู้ถมดินให้ชัดเจน โดยกาหนดให้ผู้ถมดินต้องทาการถมดิน
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มมาตรา ๒๑ ตรี เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและเพื่อจะได้ลงโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนได้ เป็นดังนี
“มำตรำ ๒๗ ผู้ถมดินตำมมำตรำ ๒๖ ต้องทำกำรถมดินให้ถูกต้องตำม
กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๖”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

ควำมรับผิดของผู้ขุดดิน
ในกำรควบคุมลูกจ้ำง
และตัวแทน

มาตรา ๒๘ ผู้ ถ มดิ น ตามมาตรา ๒๖ ต้ อ งควบคุ ม
ลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ และต้องรับผิดใน
การกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทาในทางการที่
จ้างหรือตามที่ได้รบั มอบหมาย

๑. หลักกำร
เพื่ อกาหนดหน้าที่และความรับ ผิดของผู้ถมดิน ให้ชัดเจน โดยกาหนดให้
ผู้ ถ มดิ น ต้ อ งควบคุ ม ลู ก จ้ างหรือ ตั ว แทนให้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธีก ารที่ ก าหนด
ในกฎกระทรวง รวมทังต้องรับผิดในการกระทาในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มมาตรา ๒๑ จัตวา เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและเพื่อจะได้ลงโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนได้ เป็นดังนี
“มำตรำ ๒๘ ผู้ ถ มดิ น ตำมมำตรำ ๒๑ ทวิ ต้ อ งควบคุ ม ลู ก จ้ ำ งหรื อ
ตั วแทนให้ ป ฏิ บั ติ ต ำมมำตรำ ๒๑ ตรี และต้ อ งรับ ผิ ด ในกำรกระท ำของลู ก จ้ ำงหรื อ
ตัวแทนซึ่งได้กระทำในทำงกำรที่จ้ำงหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

หมวด ๔
พนักงานเจ้าหน้าที่
สิทธิร้องขอให้
มาตรา ๒๙ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติ
สั่งให้หยุดกำรขุดดิน ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรื อ มาตรา ๒๗ มี สิ ท ธิ ร้ อ งขอให้
หรือถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนันได้
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

อำนำจในกำรสั่ง
ให้หยุดกำรขุดดิน
หรือถมดิน

เมื่ อได้ รับค าร้ องขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น
สั่งให้ พนั กงานเจ้ าหน้ าที่ เข้ าไปตรวจสอบสถานที่ ขุ ดดิ นหรือถมดิ น
และรายงานต่ อเจ้าพนักงานท้ องถิ่น ถ้าเจ้าพนั กงานท้ องถิ่ นเห็นว่า
ความเสียหายได้เกิดขึนหรืออาจเกิดขึนจากการขุดดินหรือถมดินนัน
ให้มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของ
ที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิ ด ขึ นหรื อ จั ด การแก้ ไขการขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น นั นได้ ต ามที่
เห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดมาตรการคุ้มครองบุคคลที่สามซึ่งได้รับความเสียหายหรือมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน โดยให้มีสิทธิร้องขอให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนันได้ ดังต่อไปนี
(๑) เมื่อได้รับคาร้องขอแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึนหรืออาจเกิดขึนจาก
การขุดดินหรือถมดินนัน ให้มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของ
ที่ดิน ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่เห็นสมควรได้ ดังนี
(๒.๑) หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือ
(๒.๒) จั ดการป้ องกั นความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ นหรือจั ดการแก้ ไขการ
ขุดดินหรือถมดินนัน
โดยเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามมาตรานี ให้ ห มายความรวมถึ งผู้ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
มอบหมายด้วย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๑๘ การขุดดินที่มีความลึกไม่เกินกาหนดตามมาตรา ๑๒ เมื่อจะ
ขุดดินใกล้แ นวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะต่ากว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่ขุดดิน
ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินอันฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการ
กระทานันได้
เมื่อได้รับ คาร้องขอตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึนหรือเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดขึนจากการขุ ดดินนัน ให้มี
อานาจสั่งให้หยุดการขุดดินหรือสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหายที่ จะเกิดขึนได้ตามที่
เห็นสมควร
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติ
เห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขตัดความความใน
วรรคสองและวรรคสามของร่างมาตรา ๑๙ ออก และกาหนดเป็นร่างมาตรา ๒๐ แทน
เพื่อให้เนือหามีความชัดเจน ดังนี
“มาตรา ๒๐ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับ
ความเสียหายจากการขุดดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ มีสิทธิร้องขอให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินนันได้
เมื่อได้รับคาร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้ เกิดขึนหรืออาจเกิดขึนจากการขุดดินนัน ให้มีอานาจออก
คาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดิน หรือจัดการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดินนันได้ตามที่เห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายด้วย”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐ (๒๕/๒๕๓๗)
๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้ยกความในมาตรา ๒๐ เดิม ซึ่งกรรมาธิการ
ได้ตัดออก นาไปกาหนดเป็นมาตรา ๒๑ เบญจ แทน ดังนี

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

“มาตรา ๒๑ เบญจ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจ
ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือ
มาตรา ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนันได้
เมื่ อได้ รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นสั่ งให้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึนหรืออาจเกิดขึนจากการขุดดินหรือ
ถมดินนัน ให้มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการ
ขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน
หรือถมดินนันได้ตามที่เห็นสมควร
เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นตามมาตรานี ให้ หมายความรวมถึ งผู้ ซึ่ งเจ้ าพนั กงาน
ท้องถิ่นมอบหมายด้วย”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ ประชุมคณะกรรมาธิ การฯ เห็ นว่า ผู้ ที่จะได้ รับความเสี ยหายหรือมี เหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน นอกเหนือจากการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ แล้ว อาจจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖
ด้วย คือ ผู้ประสงค์จะทาการถมดินต้องจั ดให้มีการระบายนาเพี ยงพอที่ จะไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น ดังนัน ควรให้ครอบคลุมถึง
มาตรา ๒๖ ด้วย หากได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหาย
จากการถมดิน ก็มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการถมดินนันได้
มติที่ประชุม เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติม เป็นดังนี
“มาตรา ๓๐ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับ
ความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ มำตรำ ๒๖
หรือมาตรา ๒๘ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนันได้
เมื่อได้รับคาร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๔๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึนหรื ออาจเกิดขึนจากการขุดดินหรือ
ถมดินนัน ให้มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุด
การขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการ
ขุดดินหรือถมดินนันได้ตามที่เห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรานี ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายด้วย”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครัง้ ที่ ๒ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

กรรมาธิการได้ตังข้อสังเกตว่า ควรจะเพิ่มเกี่ยวกับประเด็นมาตรา ๑๗ ไว้อีก
มาตราหนึ่งในมาตรา ๓๐ นอกจากมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ ด้วย
หรือไม่เกี่ยวกับผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตราต่างๆ ดังที่กล่าวนัน ทังนี เพื่อเป็นการ
คุ้มครองบุคคลที่สามซึ่งอาจได้รับความเสียหายได้
ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจงว่า ความในมาตรา ๓๐ ได้คุ้มครองบุคคลที่สาม
ซึ่งได้รับความเสียหายอยู่แล้ว ประกอบกับความในมาตรา ๑๗ เป็นเรื่องกับการแจ้ง ซึ่งต้อง
แสดงรายละเอียดต่างๆ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ยังไม่มีการดาเนินการขุดดินแต่ประการใด
ที่ประชุมได้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างมาตรา ๑๗ กับมาตรา ๒๖ แล้ว
เห็นว่า มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจ้ง โดยมาตรา ๑๗ เป็นเรื่อง
การแจ้งขุดดิน ส่วนมาตรา ๒๖ เป็นเรื่องการแจ้งถมดิน ซึ่งยังไม่ดาเนินการแต่อย่างใด แต่มี
การดาเนินการในมาตรา ๒๐ ในเรื่องการขุดดิน และมาตรา ๒๘ ในเรื่องการถมดิน ฉะนัน
ในมาตรา ๓๐ จึงให้ความคุ้มครองผู้ซึ่งได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจ
ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตาม ๒๔ หรือ
มาตรา ๒๘ ซึ่งก็จะครอบคลุมในเรื่องการแจ้งตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ อยู่แล้ว
ดังนัน จึงไม่จาเป็นต้องบัญญัติประเด็นมาตรา ๒๖ ไว้ในมาตรา ๓๐ อีก
ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
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๑๔๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบ
อำนำจของพนักงำน สถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖
เจ้ำหน้ำทีใ่ นกำร
ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีหรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
เข้ำไปตรวจสอบ
ท้องถิ่น หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญ ญั ติ นีหรือไม่ ทังนี
สถำนที่กำรขุดดิน ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่าง
หรือถมดิน
เวลาทาการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของ
ที่ดินอานวยความสะดวกตามสมควร
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดให้อานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มี
การขุดดินหรือถมดิน โดยให้มีอานาจเข้าไปดาเนินการได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทาการ เพื่อตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี
หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญ ญั ติ ท้องถิ่นหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญั ตินีหรือไม่
และกาหนดให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดิน ต้องอานวยความสะดวก
ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าวตามสมควรด้วย
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ที่มี
ความลึกเกินสามเมตรว่า ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ตามกฎกระทรวง ตามแผนผัง
บริเวณ และรายการที่ได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี หรือไม่ ทังนี ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึน
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างทาการ และให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ หรือตัวแทน หรือ
เจ้าของที่ดินอานวยความสะดวกตามสมควร
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรั ฐ มนตรี (นายมี ชั ย ฤชุ พั น ธุ์ ) ก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณารั บ หลั ก การ)
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติเห็นชอบตามร่าง
ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารฯ ยกร่างเสนอ โดยมี ก ารแก้ ไขให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ มี อ านาจเข้ า ไป
ตรวจสอบได้ เฉพาะสถานที่ ขุ ด ดิ น ที่ มี ค วามลึ ก เกิ น กว่ าสามเมตรซึ่ งเป็ น กรณี ที่ต้ อ งขอ
อนุญาต เพื่อมิให้เป็นภาระของผู้ขุดดินในกรณีอื่นซึ่งไม่ต้องขออนุญาต ในการอานวยความ
สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปตรวจสอบ เป็นดังนี

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

“มาตรา ๑๙ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน
ที่มีควำมลึกเกินสำมเมตร ผู้รับใบอนุญาตทาการขุดดิน หรือสถานที่ที่มีการขุดดินโดยมิต้อง
ขอรับใบอนุญาตในกรณีอื่น ว่าได้ปฏิบัติ ถูกต้องตามพระราชบั ญญั ตินี ตามกฎกระทรวง
ตำมแผนผังบริเวณและรำยกำร หรือตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี
หรือไม่ ทังนี ในระหว่างพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างทาการ และให้
เจ้าของที่ดิน ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน หรือผู้ทาการขุดดินหรือตัวแทน อานวยความ
สะดวกตามควรแก่กรณี”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔)
๕๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ และบันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗
ครั้งที่ ๑๔ (๘๔/๒๕๓๔) ๕๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

และต่อมาในชันการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างฯ ตามที่สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
อีกครังหนึ่ง ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาร่างมาตรา ๒๒ ในร่างพระราชบัญ ญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... ที่เสนอแนบท้ายบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖) เป็นดังนี
“มาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ที่มีกำร
ขุด ดิ น ที่ โดยมี ค วามลึ ก จำกระดั บ พื้ น ดิ น เกิน สามเมตรว่ าได้ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตินีหรือกฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญั ตินี้ ตามกฎกระทรวง ตาม
แผนผังบริเวณและรายการที่ได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี หรือไม่ ทังนี ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลำทาการ และให้ผู้ขุดดิน ตามมาตรา ๑๓
หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอานวยความสะดวกตามสมควร”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑ (๓๕/๒๕๓๕)
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) และบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ
(เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมั ญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาความในมาตรา ๒๒ คาว่า “หรือ
ในระหว่างทาการ” หมายถึง เวลาทากิจการนันๆ ซึ่งปกติจะทากลางวันในช่วงระหว่าง
พระอาฑิตย์ขึนถึงพระอาฑิตย์ตก แต่ในกิจการบางอย่างจะทางานในเวลากลางคืนทังหมด
หรืออาจจะคาบเกี่ยวระหว่างเวลากลางวันกับกลางคืน ก็ต้องถือว่าเวลาทาการเป็นเช่นนัน
ซึ่งหากไปตรวจผิดเวลาทาการแล้วก็ย่อมจะไม่มีประโยชน์อันใดเลย
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขมาตรา ๒๒ เป็นดังนี
“มาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มีการ
ขุดดินตำมมำตรำ ๑๓ โดยมีความลึกจากระดับพืนดินเกินสามเมตรหรือกำรถมดินตำม
มำตรำ ๒๑ ทวิ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีหรือกฎกระทรวงที่ออกตามพระราช
บัญญั ตินีหรือไม่ ทังนี ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่าง
เวลาทาการ และให้ผู้ขุดดิน ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอานวยความสะดวกตาม
สมควร”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

อำนำจของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกำร
ออกคำสั่งให้หยุด
กำรขุดดินหรือถมดิน

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดิน
หรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุ ค คลอื่ น ให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ าที่ รายงานต่ อ เจ้ าพนั ก งาน
ท้องถิ่นให้มีคาสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการ
ขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกัน ความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนัน แล้วแต่กรณี
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือตามที่
เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนันได้
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

อำนำจของพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ในกรณี
ฉุกเฉิน

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือ
การถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนหรือ
จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนันตามที่เห็นว่าจาเป็นได้ แล้ว
รายงานให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ทราบทั น ที ถ้ า เจ้ า พนั ก งาน
ท้ อ งถิ่ น เห็ น ชอบด้ วยกั บ ค าสั่ งของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เจ้ า
พนั กงานท้ อ งถิ่ น มี ห นั งสื อ ภายในเจ็ ด วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ นั ก งาน
เจ้าหน้ าที่ ได้ มี ค าสั่ งสั่ งให้ บุ คคลดั งกล่าวปฏิ บั ติต ามคาสั่ งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตังแต่ต้น
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกาหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให้คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสินผล

๑. หลักกำร
เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเพื่อป้องกันหรือระงับความ
เสียหายอันเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ได้ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขันตอน
ดังนี
(๑) กรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ต้องรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๒) เจ้า พนัก งานท้อ งถิ ่น มีอ านาจออกค าสั ่ง ให้ผู ้ข ุด ดิน ผู ้ถ มดิ น หรื อ
เจ้าของที่ดิน หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนัน
(๓) เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจาเป็น
เพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนันได้
(๔) กรณีมีเหตุฉุกเฉิน
(๔.๑) ให้พ นัก งานเจ้า หน้าที่ม ีคาสั่งเป็น หนังสือ ให้ผู้ ขุด ดิน ผู้ถมดิ น
หรือเจ้าของที่ดิน หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนันตามที่เห็นว่าจาเป็นได้ แล้วรายงานให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที
(๔.๒) กรณี เจ้าพนั กงานท้ องถิ่นเห็ น ชอบด้วยกับ คาสั่งของพนั กงาน
เจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

คาสั่งให้ บุคคลดังกล่าวปฏิบั ติต ามคาสั่งของพนั กงานเจ้าหน้ าที่ และให้ถือว่าค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตังแต่ต้น
(๔.๓) กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกาหนดเวลาตาม
(๔.๒) ให้คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสินผล
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินได้ก่อหรืออาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อทรั พย์ สิ นของบุ คคลอื่ นหรื อต่ อสภาพแวดล้ อม ให้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดิน
จัดการแก้ไขการกระทานันหรือจัดการป้องกัน หรือสั่งให้หยุดการขุดดิน แล้วแต่กรณี ตามที่
เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนันได้
ในกรณีมีเหตุฉุก เฉิน ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งเป็น หนังสื อให้บุค คล
ดังกล่าวหยุดการขุดดิน หรือจัดการป้องกันหรือแก้ไขการกระทานันตามที่เห็นว่าจาเป็นได้
แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ สั่งให้ ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเจ็ดวัน และให้ถือว่าคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมาตังแต่ต้น
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่ มีหนั งสือสั่งภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสินผล
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้
พิจารณาประเด็นข้อสังเกตของกรรมการร่างกฎหมายประจา ๕-๘ (นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒน
ศานต์) ที่เกี่ยวข้องกับร่างมาตรา ๒๑ วรรคสอง (อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่และอานาจ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีมีเหตุฉุ กเฉิน) ซึ่งเห็นว่า การกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจสั่งการได้ตามร่างที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการร่างกฎหมายฯ นัน อาจมีปัญหา
ควรเลื อ กในทางใดทางหนึ่ งว่ า หากจะให้ อ านาจพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ สั่ ง การได้ ก็ ต้ อ งมี
มาตรการบังคับ (sanction) กาหนดไว้ด้วย หรือหากจะไม่กาหนดมาตรการบังคับไว้ ก็ต้อง
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีหน้าที่เพียงรายงานเท่านัน ซึ่งเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉิน
จึงมีเหตุผลพอที่ จะกาหนดให้พ นักงานเจ้าหน้ าที่มีอานาจสั่งการได้บ้ าง ดังนั น จึงควร
กาหนดมาตรการบังคับ (โทษ) ไว้ในบทกาหนดโทษโดยตรง (เพิ่มในร่างมาตรา ๒๘ และ
ร่างมาตรา ๓๓) ส่วนการที่จะถือว่ามีมาตรการบังคับอยู่แล้ว คือ เป็นความผิดฐานขัดคาสั่ง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เจ้าพนักงานตามที่กาหนดในประมวลกฎหมายอาญานัน น่าจะไม่เหมาะสมนัก เพราะ
ความผิดฐานดังกล่าวเป็นเพียงลหุโทษซึ่งมีโทษน้อยเกินไป และในกรณีที่กาหนดให้ถือว่า
คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตังแต่ต้นนัน ก็อาจเป็น
ปัญหาได้เช่นกัน เพราะไม่เคยปรากฏแบบการร่างกฎหมายเช่นนี และจะมีปัญหาในเรื่อง
การนับระยะเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์ด้วย ซึ่งเห็นว่ากรณีควรกาหนดระบบอุทธรณ์ขึนรองรับ
โดยในกรณีที่เป็นคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ให้อุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ ส่วน
กรณีคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี (ตามหลักการเช่นเดียวกับร่างที่
ผ่านการพิจารณาของกรรมการร่างกฎหมายฯ) ปัญหาจึงอยู่ที่ขันตอนการอุทธรณ์ด้วยว่า
จะอุทธรณ์คาสั่งใดเมื่อใด
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติ
ให้คงตามร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ โดยให้เหตุผลว่า
การสร้างมาตรการบังคับให้แก่คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยกาหนดโทษผู้ฝ่าฝืนนัน จะทา
ให้ผู้สุจริตไม่มีหลักประกันคุ้มครองในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่กลั่นแกล้งหรือออกคาสั่งไป
โดยขาดความรู้ในเรื่องการขุดดิน และการฝ่าฝืนก็เป็นความผิดลหุโทษอยู่ด้วย นอกจากนัน
อาจแก้ปัญ หาได้โดยวิธีกาหนดให้มีการรายงานต่อเจ้าพนั กงานท้องถิ่น โดยเร็ว สาหรับ
ปัญหาเรื่องการนับระยะเวลาอุทธรณ์นัน คณะกรรมการฯ มีความเห็นเช่นเดียวกับที่เคยให้ไว้
ในการประชุมครังที่แล้ว
“มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินได้ก่อหรืออาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อทรั พย์ สิ นของบุ คคลอื่ นหรื อต่ อสภาพแวดล้ อม ให้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคาสั่งให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดิน
หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนหรือแก้ไขการขุดดินนัน แล้วแต่กรณี และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันหรือ
ระงับความเสียหายนันได้
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ ขุดดิน
หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไข
การขุ ด ดิ น นั นตามที่ เห็ น ว่ าจ าเป็ น ได้ แล้ ว รายงานให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ทราบทั น ที
ถ้ าเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เห็ น ชอบด้ วยกั บ ค าสั่ งของพนั ก งานเจ้ า หน้ าที่ ให้ เจ้ าพนั ก งาน
ท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคาสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตังแต่ต้น
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่ นไม่มีหนังสือสั่งภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสินผล”
[บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๕ (๘๒/๒๕๓๖) ๖๒/๒๕๓๖
วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๖]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มหลักการเกี่ยวกับการถมดินในร่าง
มาตรานี เป็นดังนี
“มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือกำรถมดิน
ได้ ก่อ หรืออาจก่ อให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่อทรัพย์ สิ นของบุ คคลอื่น หรือต่ อสภาพแวดล้ อม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานต่อ เจ้าพนักงานท้อ งถิ่น ให้มีคาสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือ
เจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือกำรถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน
หรือจัดกำรแก้ไขการขุดดินหรือกำรถมดินนัน แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้ องถิ่น
มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนันได้
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ ขุดดิน
ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือกำรถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนันตามที่เห็นว่าจาเป็นได้ แล้วรายงาน
ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ทราบทั น ที ถ้ าเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ ค าสั่ งของ
พนั กงานเจ้าหน้ าที่ ให้เจ้าพนั กงานท้ องถิ่น มีห นังสือ ภายในเจ็ดวันนั บแต่ วัน ที่พ นั กงาน
เจ้าหน้าที่ได้มีคาสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่า
คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตังแต่ต้น
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสินผล”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[รายงานการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ผู้แปรญัตติและกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายเหตุผลทานองเดียวกับร่างมาตรา ๓
และร่างมาตรา ๖
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยตามที่ผู้แปรญัตติเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๖๐ ต่อ ๔๐
ให้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของร่างมาตรา ๓๒ โดยตัดความว่า “หรือต่อสภำพ
แวดล้อม” ออก ดังนี
“มาตรา ๓๒ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดิน
ได้ ก่อ หรืออาจก่ อให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่อทรัพย์ สิ นของบุ คคลอื่น หรือต่ อสภาพแวดล้ อม
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ รายงานต่อ เจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น ให้ มีคาสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิ น หรือ
เจ้าของที่ ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือ การถมดินนัน แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนันได้”
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี
กำรแสดงบัตรประจำตัว
พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และ
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
แบบบัตรประจำตัว
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
กาหนดในกฎกระทรวง
๑. หลักกำร
เพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้บุคคลซึ่งมิใช้พนักงานเจ้าหน้าที่ แอบอ้างเพื่อ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตร
ประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร่ างกฎหมาย คณะที่ ๗) มี ม ติ เห็ น ชอบตามร่ างที่
ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนหลักการให้เป็น หน้าที่ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจาตัวโดยไม่จาเป็นต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ ดังนี
“มาตรา ๒๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจาตัวเมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่ ่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัต รประจ าตัว พนัก งานเจ้า หน้า ที ่ ให้เ ป็น ไปตามแบบที ่ก าหนดใน
กฎกระทรวง”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔)
๕๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ และบันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗
ครั้งที่ ๑๔ (๘๔/๒๕๓๔) ๕๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ความในมาตรานีจะปรากฏในกฎหมาย
ทุกฉบับที่ผ่านมา จึงมีมติไม่แก้ไขมาตรานี
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
มาตรา ๓๓ ในการปฏิ บั ติ การตามพระราชบั ญ ญั ติ นี
และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงาน
เป็นเจ้ำพนักงำนตำม
ตามประมวลกฎหมายอาญา
ประมวลกฎหมำยอำญำ
๑. หลักกำร
เพื่ อ ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ องถิ่ น และพนั กงานเจ้ าหน้ าที่ มี อ านาจและหน้ า ที่
รวมทังความรับ ผิดเหมือนกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา บุ คคลใดฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตาม ต่อสู้ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ ก็ ต้ อ งมี โทษตามประมวลกฎหมายอาญา ท านองเดี ย วกั บ เจ้ าพนั ก งานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติ
เห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา”
(เป็นการพิจารณาในชันพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดิน
ที่ทาให้ที่ดินแปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตาม
คาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชั ย ฤชุ พั น ธุ์)ก่อ นเสนอคณะรัฐมนตรีพิ จารณารับ
หลักการ)
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔)
๕๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขมาตรา ๒๕ เป็นดังนี
“มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ให้เจ้ำพนักงานท้องถิ่น
และพนักงำนเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา”
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๕๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

หมวด ๕
การอุทธรณ์
มาตรา ๓๔ ผู้ ขุ ด ดิ น ผู้ ถ มดิ น หรื อ เจ้ า ของที่ ดิ น ผู้ ใด
ไม่พอใจคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง
หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่ง
ดั งกล่ าวต่ อ ผู้ ว่ าราชการจั ง หวัด ภายในสามสิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
ทราบคาสั่ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ำร
ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกคาสั่ง
อุทธรณ์คำสั่งของ
ตามวรรคหนึ่ งในฐานะเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่น ให้ อุ ทธรณ์ ค าสั่ ง
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง ไม่ เป็ น การ
ทุเลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์
ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ ยื่ น ค าขอทุ เลาพร้ อ มอุท ธรณ์ ในกรณีเช่น นี ผู ้ว ่า ราชการ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

จัง หวัด หรือ คณะกรรมการจะอนุญ าตให้ ทุ เลาโดยมี เงื่อ นไข
หรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงิน หรือหลักทรัพ ย์ป ระกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึนก็ได้
ให้ ผู้ ว่าราชการจั งหวัดหรื อคณะกรรมการ แล้ วแต่ กรณี
พิจารณาคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้
เป็นที่สุด
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และขั นตอนในการอุ ท ธรณ์ ค าสั่ ง ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ชัดเจน ดังนี
(๑) ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดิน ซึ่งไม่พอใจคาสั่งของเจ้าพนัก งาน
ท้อ งถิ่น ให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ
คาสั่ง
(๒) กรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกคาสั่งในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
(๓) การอุทธรณ์ คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่เป็นการทุเลาการบังคับ
ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(๔) กรณีผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้ยื่นคาขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการฯ
พิจารณาอนุญ าตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพ ย์
ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนก็ได้
(๕) ผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ด หรื อ คณะกรรมการฯ ต้ อ งพิ จ ารณาค าวิ นิ จ ฉั ย
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
(๖) คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการฯ ให้เป็นที่สุด
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒๔ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ มีสิทธิ
อุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ต่อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ เป็ น การทุ เลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าผู้อุทธรณ์ขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ยื่น
คาขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่
ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนก็ได้
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่ปรากฏหลักฐานในบันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมกรรมการ
ร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคาในร่างมาตรา ๒๔ เมื่อใด แต่ปรากฏ
ในรายงานบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)
ว่า กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ได้แก้ไขวิธีการร่างกฎหมายตามร่างมาตรา ๒๔ ใหม่
เป็นดังนี
“มาตรา ๒๖ ผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคาสั่ง ของเจ้าพนักงาน
ท้อ งถิ่น ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ เป็ น การทุ เลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้ าผู้ อุ ท ธรณ์ ป ระสงค์ จ ะขอทุ เลาการบั งคั บ ตามค าสั่ งของเจ้ าพนั ก งาน
ท้องถิ่น ให้ยื่นคาขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมี
เงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนก็ได้
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด”
[บั น ทึ ก เรื่ อ งพิ จ ารณาเสร็ จ ลงวั น ที่ ๒๖ สิ งหาคม ๒๕๓๖ (เรื่อ งเสร็จ ที่ ๕๕๓/
๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขมาตรา ๒๖ เป็นดังนี
“มาตรา ๒๖ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พ อใจคาสั่ง ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๐ ๒๑ เบญจ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ให้ มี สิท ธิอุทธรณ์ ค าสั่ งดั งกล่ าวต่ อ รัฐมนตรีผู้ ว่ำรำชกำรจั งหวั ด ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ออกคำสั่งตำมวรรคหนึ่ง
ในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตาม
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ำผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลำกำรบังคับตำมคำสั่งของ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้ยื่นคำขอทุเลำพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หรือคณะกรรมกำรจะอนุญำตให้ทุเลำโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วำงเงินหรือ
หลักทรัพย์ประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นก็ได้
ถ้ าผู้ อุ ท ธรณ์ ป ระสงค์ จ ะขอทุ เลาการบั งคั บ ตามค าสั่ งของเจ้ าพนั ก งาน
ท้องถิ่น ให้ยื่นคาขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมี
เงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนก็ได้
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือคณะกรรมกำร ให้เป็น
ที่สุด”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจงว่า การอุทธรณ์ตามความในมาตรานียั งไม่มี
ความสมบูรณ์เกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ ซึ่งไม่ได้กาหนดไว้ให้ชัดเจน ดังนัน
อาจเกิดปั ญ หาในการปฏิ บั ติได้ห รืออาจจะต้อ งไปปฏิ บั ติตามพระราชบั ญ ญั ติ วิธีป ฏิ บั ติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ ก าหนดระยะเวลาอาจจะไม่ ส อดคล้ อ งกั บ ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ตินี โดยเห็ น ว่าควรจะกาหนดไว้ ให้ ชัด เจนในร่างพระราชบั ญ ญั ตินี ซึ่ งที่
ประชุมเห็นด้วยตามที่กรมโยธาธิการชีแจง และให้กรมโยธาธิการรับไปพิจารณาปรับปรุง
ความในมาตรานีให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึน
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

ผู้แทนจากกรมโยธาธิการได้ชีแจงประกอบร่างที่ได้นาเสนอโดยให้เหตุผลว่า
เพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึน
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่ ประชุ ม ได้ พิ จารณาและเห็ น ด้ วยกั บ ร่ างที่ ผู้ แทนจากกรมโยธาธิ การได้
นาเสนอดังกล่าวโดยปรับปรุงแก้ไขถ้อยคาความในมาตรา ๓๕ วรรคสี่ เพื่อให้เหมาะสม
ยิ่งขึน เป็นดังนี
“ค าวิ นิ จ ฉั ย ของให้ ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด หรื อ คณะกรรมการให้ เป็ น ที่ สุ ด
แล้วแต่กรณี พิจำรณำคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒]

ผู้แปรญั ตติขอแปรญั ตติแก้ไขความในมาตรา ๓๕ โดยให้ เหตุผลว่า การ
พิ จ ารณาอุ ทธรณ์ ถ้าด าเนิ น การในรูป แบบคณะกรรมการจะเป็ น ขั นตอนที่ น่ าจะรั ด กุ ม
มากกว่า ประกอบกับมีกฎหมายหลายฉบับที่มีการพิจารณาอุทธรณ์ในรูปแบบคณะกรรมการ
เช่น กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นดังนี
“มาตรา ๓๕ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ ดินผู้ใดไม่พ อใจคาสั่ง ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๑ เบญจ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบคาสั่ง
กำรพิ จ ำรณำอุ ท ธรณ์ ต ำมวรรคหนึ่ ง ให้ ผู้ ว่ ำ รำชกำรจั ง หวั ด ตั้ ง
คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อัยกำรจังหวัด เป็นประธำนกรรมกำร โยธำธิกำร
จังหวัด ที่ ดิน จังหวัด อุต สำหกรรมจั งหวัด เป็ น กรรมกำร และให้ หั วหน้ ำส ำนั กงำน
จังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร เป็นผู้พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเพื่อวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว
ในกรณี ที่ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็ น ผู้ อ อกค าสั่ งตามวรรคหนึ่ ง
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
กำรวินิจฉัยอุท ธรณ์ ตำมวรรคหนึ่ง ประกอบวรรคสองและวรรคสำม
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หรือคณะกรรมกำร แล้วแต่กรณี ดำเนินกำรวินิจฉัยให้เสร็จสิ้น
ภำยในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ยังไม่พอใจคำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
คณะกรรมกำร หรือในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือคณะกรรมกำรมิได้วินิจฉัยให้เสร็จ
สิ้น ภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสี่ ให้ มี สิ ท ธิฟ้ อ งต่ อ ศำลปกครองที่ มี เขตอำนำจได้
ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยหรือนับแต่วันที่พ้นกำหนดเวลำดังกล่ำว
แล้วแต่กรณี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสำม ไม่เป็นการทุเลาการบังคับ
ตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งของ
พนักงานท้องถิ่น ให้ยื่นคาขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
คณะกรรมการจะอนุ ญ าตให้ ทุ เลาโดยมี เงื่อ นไขหรื อ ไม่ ก็ ได้ หรื อ จะสั่ ง ให้ ว างเงิน หรื อ
หลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนก็ได้
คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด”
กรรมาธิการฯ ชีแจงสรุปได้ว่า รูปแบบการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้วินิจฉัยอุทธรณ์นัน ในกฎหมายมักไม่ค่อยมี ประกอบกับในกรณีนีเป็นเรื่องการแจ้งเท่านัน
ไม่ ใช่ เรื่อ งอนุ มั ติ และนอกจากนั นจะเกิ ด ปั ญ หาความคล่ อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ งาน และ
ส าหรับ ในส่ ว นของวรรคห้ าที่ บั ญ ญั ติ เพิ่ ม เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ในกรณี ที่ ผู้ อุ ท ธรณ์ ไม่ พ อใจ
คาวินิ จฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองนั น
คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ไม่จาเป็นต้องบัญญัติไว้ เพราะอย่างไรก็ตาม กระบวนการต่างๆ
ก็จะไปสู่ศาลปกครองได้โดยอัตโนมัติ และในส่วนความในวรรคเจ็ดของมาตรา ๓๕ ซึ่งขอให้
ตัดออกทังหมดนัน คณะกรรมาธิการฯ ไม่เห็นด้วยตามที่ผู้แปรญัตติเสนอ ทังนี เนื่องจาก
ถึงแม้จะบัญญัติเช่นนีก็ไม่ตัดสิทธิในการไปใช้สิทธิทางศาลต่อไป
ที่ประชุมจึงมีมติ ดังนี
(๑) ไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติที่จะให้บัญญัติเพิ่มความในวรรคสองเกี่ยวกับ
ประเด็นการพิจารณาอุทธรณ์ในรูปคณะกรรมการ ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติไว้
(๒) ไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติที่จะให้บัญญัติเพิ่มความเป็นวรรคสี่และวรรคห้า
ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
(๓) ไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญั ตติซึ่งขอตัดความในวรรคเจ็ดของมาตรา ๓๕
ออกทังหมด ผู้แปรญัตติขอสงวนคาแปรญัตติ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามทีค่ ณะกรรมาธิการฯ แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๓๕ ผู้ใดทาการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือทาการ
ถมดิ น ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม โดยไม่ ไ ด้ รั บ ใบรั บ แจ้ ง จาก
บทกำหนดโทษ
เจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือ มาตรา ๒๖
กรณีทำกำรขุดดิน
วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ
หรือถมดินโดยไม่ได้
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
รับใบรับแจ้งจำก
หากการกระทาตามวรรคหนึ่งเกิดขึนในบริเวณห้ามขุดดิน
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
หรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑) ผู้นันต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
๑. หลักกำร
เพื่ อกาหนดมาตรการบังคับเพื่อ ให้การบังคับใช้ กฎหมายมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยกาหนดบทลงโทษให้ผู้ซึ่งทาการขุดดินหรือถมดินโดยไม่ได้รับใบรับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องมีโทษทังทางแพ่งและทางอาญา
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒๕ ผู้ใดทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินเกินสามเมตร
โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
หากการกระทาตามวรรคหนึ่งเกิดขึนในบริเวณห้ามขุดดินตามมาตรา ๕ (๑)
ผู้นันต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ตามคาสั่งของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ที่ให้สานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาพิจารณา
แก้ไขร่างฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นชอบตามร่างฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่าง
เสนอ โดยแก้ไขให้มีความชัดเจนว่าจะลงโทษการฝ่าฝืน กรณีใดบ้าง เนื่องจากการกระทา
ตามร่างมาตรา ๑๒ มีการกระทาหลายอย่าง เป็นดังนี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

“มาตรา ๒๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ทำกำรขุดดินโดยมีควำมลึก
จำกระดั บ พื้น ดิ น เกิน สำมเมตร โดยไม่ ได้ รับ ใบรับ แจ้ งจำกเจ้ ำพนั ก งำนท้ อ งถิ่ น ตำม
มำตรำ ๑๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทังจาทังปรับ
หากการกระทาตามวรรคหนึ่งเกิดขึนในบริเวณห้ามขุดดินตามมาตรา ๖ (๑)
ผู้นันต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับ”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๒ (๓๖/๒๕๓๕)
๑๒/๒๕๓๕ วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขมาตรา ๒๗ เป็นดังนี
“มาตรา ๒๗ ผู้ใดทาการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพืนดินเกินสาม
เมตรตำมมำตรำ ๑๓ หรือทำกำรถมดินตำมมำตรำ ๒๑ ทวิ วรรคสำม โดยไม่ได้รับใบรับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง หรือมำตรำ ๒๑ ทวิ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
หากการกระทาตามวรรคหนึ่งเกิด ขึ นในบริเวณห้ามขุด ดิน หรือถมดิน
ตามมาตรา ๖ (๑) ผู้นันต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทังจาทังปรับ”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

บทกำหนดโทษ
กรณีไม่ปฏิบัติ
ตำมข้อกำหนด
ในกฎกระทรวง

มาตรา ๓๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวัน
ละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม

๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดบทลงโทษผู้ขุดดินหรือผู้ถมดินซึ่งไม่ ทาการขุดดิน หรือถมดิน
ให้ถูกต้องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยให้มีโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็น
รายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่
ปฏิบัติตาม
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎี กา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีม ติเห็ น ชอบตามร่างที่ ฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขอัตราโทษปรับจากวันละหนึ่งพันบาท เป็นวันละ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท เพื่อให้สามารถใช้ดุลพินิจปรับได้ตามความเหมาะสม ดังนี
“มาตรา ๒๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึง่ พันบาทตลอดเวลาทีย่ งั ไม่ปฏิบตั ติ าม”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขมาตรา ๒๘ เป็นดังนี
“มาตรา ๒๘ ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๕ หรือ มำตรำ ๒๑ ตรี ต้ อ ง
ระวางโทษปรับ ไม่ เกิ น สามหมื่ น บาทและปรับ เป็ น รายวัน อี ก วัน ละไม่ เกิ น หนึ่ งพั น บาท
ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม”
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

บทกำหนดโทษ กรณีไม่จัดกำรป้องกัน
มาตรา ๓๗ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔
กำรพังทลำยของดินในกำรขุดดิน
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
และไม่จัดให้มีกำรระบำยน้ำในกรณี ไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
กำรถมดิน
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดบทลงโทษกรณีผู้ขุดดินซึ่งไม่จัดการป้องกันการพังทลายของดิน
และกรณีผู้ถมดินซึ่งไม่จัดให้มีการระบายนาเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น โดยให้มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒๙ ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๖๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

คณะกรรมการกฤษฎี กา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีม ติเห็ น ชอบตามร่างที่ ฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
“มาตรา ๓๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

บทกำหนดโทษ
มาตรา ๓๘ ผู้ใดขั ด ขวางหรือ ไม่อ านวยความสะดวก
กรณีขัดขวำงหรือ
ตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐
ไม่อำนวยควำมสะดวก ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดบทลงโทษผู้ซึ่งขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกตามสมควร
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยให้มีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๓๒ ผู้ ใดขั ด ขวางหรื อ ไม่ อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ซึ่งใช้บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่ เกิน
สองพันบาท
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎี กา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีม ติเห็ น ชอบตามร่างที่ ฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึน ดังนี
“มาตรา ๓๓ เจ้าของที่ดิน หรือผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน หรือผู้ขุดดิน
หรือตัวแทน ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า เป็นเรื่องการกระทาผิดจะต้อง
มีโทษจาคุกไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และเป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดิ น
แล้วไม่ปฏิบัติตาม แต่กลับไม่ถูกบังคับด้วย เกรงว่าจะเกิดการลักลั่น ทังๆ ที่เป็นการฝ่าฝืน
ต่อคาสั่งของเจ้าพนักงานและอัตราโทษเท่ากันด้วย
ทีป่ ระชุมมีมติแก้ไขมาตรา ๓๐ เป็นดังนี
“มาตรา ๓๐ ผู้ใดได้รับคาสั่งของขัดขวำงหรือไม่ อำนวยควำมสะดวก
ตำมควำมเหมำะสมแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดเจ้ำหน้ำที่ในการขุดดินปฏิบัติกำรตาม
มาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ๒๑ จัตวำ หรือวรรคสองมำตรำ ๒๒ ไม่
ปฏิบัติตามคาสั่งนัน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน ห้าสองพั นบาท
หรือทังจาทังปรับ”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

บทกำหนดโทษ กรณีไม่รำยงำน
มาตรา ๓๙ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบ
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
ในกรณีขุดพบโบรำณวัตถุ
ห้าพันบาท หรือทังจาทังปรับ
ศิลปวัตถุ ซำกดึกดำบรรพ์
หรือแร่ที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ
หรือทำงกำรศึกษำ
๑. หลักกำร
เพื่ อ กาหนดบทลงโทษผู้ ขุดดินซึ่งไม่ รายงานให้ เจ้าพนั กงานท้ องถิ่น ทราบ
ในกรณี ขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึ กดาบรรพ์ หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ
ทางการศึกษา โดยให้โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทังจาทังปรับ
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๓๑ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทังจาทังปรับ
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณาแก้ไขปรับ ปรุงร่างพระราชบัญ ญั ติควบคุม การขุดดิ น
พ.ศ. .... ตามคาสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๓๒ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทังจาทังปรับ
[บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๒ (๓๕/๒๕๓๕) ๑๒/๒๕๓๕
วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี
มาตรา ๓๑ ผู้ใดได้รับคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐๒๑ วรรคสอง
หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ไม่ ปฏิบั ติตามคาสั่งนัน ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นห้ำพันบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน
ห้าร้อยบาท ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือทั้งจำทั้งปรับ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๔๐ ผู้ ใดได้ รั บ ค าสั่ งของเจ้ าพนั ก งาน
บทกำหนดโทษ กรณีไม่ปฏิบัติ ท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตามมาตรา ๒๙
ตำมคำสั่งให้หยุดกำรขุดดิน วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่
หรือกำรถมดิน
ปฏิบัติตามคาสั่งนัน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๑. หลักกำร
บทกาหนดโทษกรณีไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้หยุด
การขุดดินหรือการถมดิ น โดยให้มี โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทังจาทังปรับ
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๒๘ ผู้ใดได้รับคาสั่งให้หยุดการขุดดินจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๑ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนัน ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการกฤษฎี ก า (กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗)
เห็นชอบตามร่างฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข แต่ปรากฏว่า
มีการแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ที่แนบท้ายเสนอพร้อมบันทึกเรื่อง
พิจารณาเสร็จ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗ ดังนี
มาตรา ๓๐ ผู้ ใ ดได้ รั บ ค าสั่ ง ของเจ้ ำ พนั ก งำนท้ อ งถิ่ น ให้ ห ยุ ด การ
ขุดดินจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนัน ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๒ (๓๖/๒๕๓๕)
๑๒/๒๕๓๕ วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) และบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ
(เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไข ดังนี
“มาตรา ๓๒ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติได้รับคำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ให้หยุดกำรขุดดินตามมาตรา ๒๑ เบญจ วรรคสอง หรือมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ไม่ปฏิบัติตำมคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปี หรือปรับไม่เกินห้าพันหมื่นบาท
หรือทังจาทังปรับ”
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

บทกำหนดโทษ กรณีไม่ปฏิบัติ
ตำมคำสั่งให้จัดกำรป้องกัน
ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นหรือ
จัดกำรแก้ไขกำรขุดดินหรือถมดิน

มาตรา ๔๑ ผู้ใดได้รับคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง
ไม่ ปฏิ บั ติ ตามค าสั่ งนั น ต้ องระวางโทษปรั บไม่ เกิ น
สามหมื่ นบาทและปรั บเป็ นรายวั นอี กวั นละไม่ เกิ น
ห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม

๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่ง
ให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน โดยให้มี
โทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาที่
ไม่ปฏิบัติตาม
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๓๓ ผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีก
วันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๓๓ ในบันทึกหรือรายงานการ
ประชุมครังใด แต่ปรากฏในบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ ว่า กรรมการ
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ได้แก้ไขวิธีการร่างกฎหมายในบทกาหนดโทษใหม่ตามข้อสังเกต
ของกรรมการร่างกฎหมายประจา คณะที่ ๕-๘ (นายชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์) เป็นดังนี
“มาตรา ๓๑ ผู้ใดได้รับ คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ให้จัดการป้ องกัน
ความเสียหายที่ อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดินตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติ
ตาม”
[บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่
๕๕๓/๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข ดังนี
มาตรา ๓๓ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่ ได้รับ
คำสั่งของเจ้ำพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นให้จัดกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นหรือ
จัดกำรแก้ไขกำรขุดดินหรือถมดิน ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๐ ๒๑ เบญจ วรรคสอง
หรือมาตรา ๒๒ ๒๓ วรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ไม่ ป ฏิ บั ติ ตำมนั้ น ต้ องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน สองพัน สำมหมื่น บาท และปรับเป็น รำยวันอีกวันละไม่เกินห้ ำร้อยบำท ตลอด
ระยะเวลำที่ไม่ปฏิบัติตำม
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔๒ บรรดาความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี
นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่นหรือผู้ ซึ่ ง
เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มอบหมายมี อ านาจเปรี ย บเที ย บปรั บ
กำรเปรียบเทียบปรับ
ผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิ บวันแล้ วให้ ถือว่าคดี เลิ กกั นตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดมาตรฐานเปรียบเทียบปรับให้ชัดเจน โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรื อผู้ ซึ่ งเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น มอบหมายมี อ านาจเปรี ยบเที ยบปรั บ เพื่ อ ให้ ค ดี จบในชั น
เจ้ าพนั กงานท้ อ งถิ่ น ได้ โดยไม่ ต้ อ งเป็ น คดี ไปสู่ ศ าล หากผู้ ต้ องหายอมช าระค่ าปรับตาม
จ านวนที่ เปรีย บเที ย บภายในสามสิ บ วั น แล้ ว ให้ ถื อ ว่ าคดี เลิ ก กั น ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๓๔ บรรดาความผิดตามพระราชบั ญ ญั ตินี นอกจากมาตรา ๒๕
วรรคสอง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มอบหมายมี อ านาจ
เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีอานาจเปรียบเทียบปรับ
คดีความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินีได้ทุกคดี เว้นแต่ความผิดตามร่างมาตรา ๒๗ วรรคสอง
(การขุดดินในบริเวณห้ามออกใบอนุญาตขุดดิน) ดังนี
“มาตรา ๓๔ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินีที่มีโทษปรับสถานเดียว
นอกจำกมำตรำ ๒๗ วรรคสอง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ซึ่ งเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
มอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา”
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๔๓ ในกรณี ที่ ห้ างหุ้ น ส่ วน บริ ษั ท หรื อ
นิ ติ บุ ค คลอื่ น กระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี
บทลงโทษ กรณีห้ำงหุ้นส่วน
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทา
บริษัท หรือนิติบุคคล
อันเป็นความผิดนัน ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
กระทำควำมผิด
ความผิ ดนั นๆ ด้ วย เว้ นแต่ จะพิ สู จน์ ได้ ว่ าการกระท านั น
ได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดบทลงโทษกรณี ห้ างหุ้ นส่วน บริษั ท หรือนิ ติ บุ คคลอื่นกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินีให้ชัดเจน โดยให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการกระทาอันเป็นความผิดนัน ต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนันๆ ด้วย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระทาอันเป็นความผิดนันด้วย
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติลักษณะทานองเดียวกันนี ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
ไว้ ว่ า เป็ นบทบั ญญั ติ ที่ ขั ดแย้ งต่ อรัฐธรรมนู ญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ใช้ บั ง คั บ ไม่ ได้ ต าม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒๖
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่นิ ติ บุ ค คลกระท าความผิ ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี
ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลเป็นผู้ร่วมกระทาความผิดกับนิติบุคคลนันด้วย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทาของนิติบุคคลนันได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดิ นที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขถ้อยคาเล็กน้อย ดังนี
“มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่นิติบุคคลกระทาความผิดตามพระราชบัญ ญั ตินี
ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนันเป็นผู้ร่วมกระทาความผิดกับนิติบุคคลนัน
ด้วย เว้นแต่จะพิ สูจน์ ได้ว่าการกระทาของนิติบุคคลนันได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็ นหรือ
ยินยอมด้วย”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

ไม่ ป รากฏว่ามี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ร่างมาตรานี ในบั น ทึ ก และรายงานการ
ประชุม ครังใด แต่ ปรากฏในร่างที่ผ่านการตรวจพิ จารณาของสานั กงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่ามีความแตกต่างจากร่างที่ผ่านการตรวจพิจารณาของกรรมการร่างกฎหมาย
คณะที่ ๗ ดังนี
มาตรา ๓๕ ในกรณี ที่ นิ ติบุ คคลห้ ำงหุ้ น ส่ว น บริษั ท หรือนิ ติ บุ คคลอื่ น
กระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้ถือว่ากรรมการ หรือผู้จัดการนิติบุคคลเป็นผู้ร่วม
๒๖

คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๖ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนามคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๙ เฉพาะส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนัน ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระทาของนิติบุคคลนัน
โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระทาหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทาความผิดของนิติบุคคลดังกล่าว
เป็ นบทบั ญญั ติที่ขัดแย้ งต่อรั ฐธรรมนู ญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บั งคับไม่ได้ตามรัฐ ธรรมนู ญ
มาตรา ๖
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๗๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

กระทาความผิดกับนิติบุคคลนันด้วย หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรกระท ำอันเป็ น
ควำมผิดนั้น ต้องระวำงโทษตำมที่บัญญัติไว้สำหรับควำมผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าการกระทานันได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

มาตรา ๔๔ ในกรณี ที่ มี ก ารกระท าความผิ ด ตาม
ให้ถือว่ำเป็นผู้เสียหำย พระราชบัญญัตินี ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิด
ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
หรือ ติดต่ อกั บที่ ดินที่ มีการกระทาความผิดเกิด ขึนและได้รับ
วิธีพิจำรณำควำมอำญำ ความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดนัน เป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
๑. หลักกำร
เพื่ อ กาหนดมาตรการคุ้ มครองเจ้าของอสังหาริม ทรัพ ย์ที่อ ยู่ใกล้ ชิด หรือ
ติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทาความผิดเกีย่ วกับการขุดดินหรือถมดินและได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการกระทาความผิดนัน โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ความอาญา ทังนี เพื่อให้มีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาได้
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้ถือว่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทาความผิดเกิดขึนและ
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดนัน เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาความอาญา
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับบทนิยามคาว่า “ผู้เสียหาย”
ตามมาตรา ๒ (๔) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบัญญัติว่า ““ผู้เสียหาย”
หมายถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดฐานใดฐานหนึ่ง...” ดังนี
“มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้ถือว่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทาความผิดเกิดขึน และ
ได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรกระทำควำมผิดนั้ น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาความอาญา”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๘ (๘๘/๒๕๓๔)
๖๕/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๔๕ ผู้ ใดขุ ด ดิ น หรื อ ถมดิ น อั น มี
ลั ก ษณะที่ ต้ อ งแจ้ งต่ อ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตาม
บทเฉพำะกำล รองรับกรณีกำรขุดดิน พระราชบั ญ ญั ติ นี อยู่ ก่ อนวั นที่ พระราชบั ญ ญั ติ นี
หรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้ง มีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗
ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่
พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ
วั นที่ พระราชบั ญ ญั ติ นี มี ผลใช้ บั งคั บในท้ องที่ นั น
และเมื่อได้ดาเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นันได้รับใบรับ
แจ้งตามพระราชบัญญัตินี
๑. หลักกำร
เพื่ อ ก าหนดมาตรการรับ รองและคุ้ม ครองให้ ก ารขุ ดดิ น หรือ ถมดิ น อัน มี
ลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี
มีผลใช้บังคับ ถือว่าได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินีแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องดาเนินการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีมีผลใช้บังคับ
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
มาตรา ๓๗ ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ และเมื่อได้ดาเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นัน
ได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึน ดังนี
“มาตรา ๓๗ ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ให้ยื่นคาขอรับใบอนุญ าตภายใน
สิบ ห้ าวัน นั บ แต่ วัน ที่ กฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา ๑๐ ใช้ บั งคั บ ภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าว และเมื่อได้ดำเนิน กำรแล้ว ให้ ผู้นันขุดดิน ไปพลางก่อนได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีคาสั่งไม่อนุญาต ให้ถือว่าผู้นันได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี หยุดกำรขุดดิน
ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่ออกใบอนุญำต”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๘ (๘๘/๒๕๓๔)
๖๕/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

เนื่ องจากมี ข้ อสังเกตของกรรมการร่างกฎหมายประจ า คณะที่ ๕-๘ (นาย
ชัยวัฒน์ฯ) กรณีร่างมาตรา ๓ ว่า ในกรณีมีการขยายเขตเทศบาล เมื่อใช้พระราชบัญญัตินีแล้ว
รวมทังการตังเทศบาลขึนใหม่ การตังราชการส่วนท้องถิ่นขึนใหม่ จะต้องมีบทเฉพาะกาล
รองรับการขุดดินในท้องที่ดังกล่าวซึ่งได้กระทามาก่อนหรือไม่ และมีวิธีการใช้บังคับการขุดดิน
ที่ล่วงมาแล้วอย่างไร เพราะการขุดดินก่อนหน้านียังไม่มีกฎหมายใช้บังคับ
คณะกรรมการกฤษฎี กา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็ นว่า ควรมี
บทบัญญัติเพื่อรองรับการขุดดินตามข้อสังเกตดังกล่าว ดังนี
“มาตรา ๓๘ ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินีอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓
ภายในสิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ในท้ อ งที่ นั น และเมื่ อ ได้
ดาเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นันได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี”
[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๓ (๓๓/๒๕๓๗)
๑๐/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ และรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗
ครั้งที่ ๑๕ (๓๕/๒๕๓๗) ๑๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕ภ/๒๕๓๖)]

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

“มาตรา ๓๗ ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินีมีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๓ หรือมำตรำ ๒๑ ทวิ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี มี ผลใช้ บั งคั บในท้ องที่ นั น และเมื่ อได้ ด าเนิ นการแล้ วให้ ถื อว่ าผู้ นั นได้ รั บใบรั บแจ้ งตาม
พระราชบัญญัติน”ี
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตว่า จะสามารถดาเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๑๕ วั น ตามที่ ก าหนดไว้ได้ ห รื อ ไม่ โดยเห็ น ว่ าควรก าหนดระยะเวลา ๑๕ วั น
อาจจะไม่ เพี ย งพอ ที่ ป ระชุ ม ได้ ม อบหมายให้ ก รมโยธาธิ ก ารรั บ ไปพิ จ ารณาศึ ก ษา
กระบวนการที่ จ ะต้ อ งด าเนิ น การตามมาตรา ๑๗ หรือ มาตรา ๒๖ แล้ ว แต่ ก รณี และ
พิจารณาปรับปรุงกาหนดเวลาดังกล่าวให้มีความเหมาะสมซึ่งสามารถดาเนินการได้ทันและ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเมื่อร่างพระราชบัญญัตินีมีผลใช้บังคับ
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒ วันพุธ ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒]

ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจงว่า ความในมาตรา ๔๖ นัน ให้คงไว้ตามร่างเดิม
น่าจะถูกต้องแล้ว เนื่องจากระยะเวลา ๑๕ วัน นันเหมาะสมแล้วด้วยเหตุผล ดังนี
(๑) มาตรา ๒ กาหนดให้พระราชบัญญัตินีใช้บังคับหลังถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาอีก ๓๐ วัน ซึ่งเมื่อนับรวมกับระยะเวลาในมาตรา ๔๖ อีก ๑๕ วัน
เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน
(๒) พระราชบั ญ ญั ตินี ใช้ บังคับ เฉพาะบางพื นที่ เท่ านัน ไม่ ใช่ ทั่วประเทศ
ดังนัน ระยะเวลา ๔๕ วัน ผู้ประกอบการดังกล่าวจึงอยู่ในวิสัยที่จะทราบและปฏิบัติได้
(๓) ผู้ที่ขุดดินหรือถมดินที่จะถูกบังคับใช้กฎหมายฉบับนีมีเพียงเฉพาะกลุ่ม
เท่านัน
ที่ประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธ ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒]

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่ำธรรมเนียม

ค่ำใช้จ่ำย

ค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง
การขุดดินหรือถมดิน
(๒) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไป
ตรวจสอบสถานที่
ขุดดินหรือถมดิน
(๒) ค่าเบียเลียงในการเดินทาง
ไปตรวจสอบสถานที่
ขุดดินหรือถมดิน

ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
หน้าละ ๕ บาท
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และใช้จ่ายไปจริง
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
ตามระเบียบของ
ทางราชการแก่
ผู้ไปทางานเท่า
อัตราของทาง
ราชการ

๑. หลักกำร
เพื่อกาหนดกรอบเพดานขันสูงในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการขุดดินและถมดินให้ชัดเจน
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน
(๒) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

ปีละ ๕๐๐ บาท
หน้าละ ๕ บาท
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดิน
(๒) ค่าเบียเลียงในการเดินทาง
ไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน

ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และใช้จ่ายไปจริง
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
ตามระเบียบของทาง
ราชการแก่ผู้ไปทางาน
เท่าอัตราของทางราชการ
๓. กำรพิจำรณำของสำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
ในชันการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินที่ทาให้ที่ดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามคาสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ที่ประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างที่ฝ่าย
เลขานุ ก ารฯ ยกร่ า งเสนอ โดยมี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ค่ า ธรรมเนี ย มการคั ด ส าเนาหรื อ
ถ่ า ยเอกสาร และเพิ่ ม เติ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกั บ ค่ า พาหนะเดิ น ทางไปตรวจสอบสถานที่
ขออนุญาตขุดดินและค่าเบียเลียงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตขุดดิน โดย
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็นและใช้ไปจริง ดังนี
“อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่ำธรรมเนียม
(๑) คาขอใบอนุญาตขุดดิน
(๒) ใบอนุญาตขุดดิน
(๓) การต่ออายุใบอนุญาต
(๔) ค่ำคัดสำเนำหรือถ่ำยเอกสำร

ฉบับละ ๒๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
ครังละ เท่ากับ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
หน้ำละ ๕ บำท

ค่ำใช้จ่ำย
(๑) ค่ำพำหนะเดินทำงไปตรวจสอบ
สถำนที่ขุดดิน
(๒) ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำง

ให้จ่ำยเท่ำที่จำเป็น
และใช้จ่ำยไปจริง
ให้จ่ำยเท่ำที่จำเป็น

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ไปตรวจสอบสถำนที่ขุดดิน

ตำมระเบียบของทำง
รำชกำรแก่ผู้ไปทำงำน
เท่ำอัตรำของทำงรำชกำร”

[บั น ทึ ก การประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑๘ (๘๘/๒๕๓๔)
๖๕/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

ต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัยฯ) ได้มีคาสั่งให้สานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎี ก าพิ จ ารณาแก้ ไขร่างพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การขุ ด ดิ น พ.ศ. .... ซึ่ งส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗)
มีมติเห็นชอบตามบัญชีท้ายที่ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ ดังนี
“อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน
(๒) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร

ปีละ ๕๐๐ บาท
หน้าละ ๕ บาท

ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดิน
(๒) ค่าเบียเลียงในการเดินทาง
ไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน

ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และใช้จ่ายไปจริง
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
ตามระเบียบของทาง
ราชการแก่ผู้ไปทางาน
เท่าอัตราของทางราชการ”

[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๒ (๓๖/๒๕๓๕)
๑๒/๒๕๓๕ วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)]

หลั งจากที่ คณะรัฐมนตรี มี มติ รับหลักการแล้ วมีการแก้ ไขบั ญชีท้ ายอี กครัง
โดยคณะกรรการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นว่า ควรจะให้มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายครัง จึงมีมติให้แก้จากรายปี เป็นรายครัง ดังนี
“(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน
ปีครั้งละ ๕๐๐ บาท”
[รายงานการประชุ ม กรรมการร่ า งกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้ งที่ ๑ (๖๘/๒๕๓๖)
๓๕/๒๕๓๖ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)]
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

๔. กำรพิ จำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิ สำมัญพิ จำรณำร่ำงพระรำชบั ญญั ติ กำรขุ ดดิ น
พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาในประเด็นนีอย่างกว้างขวาง
เนื่องจากในการประชุมครังที่ผ่านๆ มา ที่ประชุมได้เห็นสมควรให้มีการคิดค่าธรรมเนียม
การขุ ดดิ น หรือ ถมดิน ลู ก บาศก์ เมตรละ ๑ บาท ซึ่งจะเกี่ ย วข้อ งกับ การขุ ดดิ น เพื่ อ การ
พาณิชย์ ซึ่งเกรงว่าจะมีการขุดดินไปขายส่งออกนอกประเทศ
อย่างไรก็ตาม ประธานในที่ประชุมได้ตังข้อสังเกตว่า การขุดดินและถมดินนี
เป็นกรณีให้แจ้ง ไม่ใช่ให้อนุญาต จึงไม่ควรให้มีการเก็บค่าธรรมเนียม อีกทังเจตนารมณ์ของ
กฎหมายฉบั บนี เพี ยงเพื่ อป้ องกั นความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ นกั บที่ ดิ นข้ างเคี ยง เช่น จากดิ น
ที่พังทลาย หรือนาท่วมขัง
ที่ประชุมจึงมีมติให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เป็นดังนี
“อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง
การขุดดินหรือถมดิน
(๒) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร

ครังฉบับละ ๕๐๐ บาท
หน้าละ

ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน
(๒) ค่าเบียเลียงในการเดินทางไป
ตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน

๕ บาท

ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และใช้จ่ายไปจริง
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
ตามระเบียบของทาง
ราชการแก่ผู้ไปทางาน
เท่าอัตราของทางราชการ”

[บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒]

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร
ทีป่ ระชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๘๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
[รายงานการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๐ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัย สามั ญ
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒]

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง
การขุดดินหรือถมดินที่ให้แก้ไขจากฉบับละ ๕๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากในการ
กาหนดอัตราในเพดานสูงไว้ก่อนแล้วมาออกเป็นกฎกระทรวงในภายหลังจะแก้ได้ง่ายกว่า
ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชีแจงว่า วัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี
ไม่ได้แสวงหาค่าธรรมเนียมเข้ารัฐ ฉะนัน ถ้าค่าธรรมเนียมเป็นฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท เกรงว่า
จะเป็นภาระของผู้มาขุดดินหรือถมดิน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคานึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้า
ซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ฉะนัน จึงเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติ
ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติที่ให้แก้จาก “๕๐๐” เป็น “๒,๐๐๐”
ในกรณีของค่าธรรมเนียม ดังนี
“(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง
ฉบับละ ๕๐๐ ๒,๐๐๐ บาท
การขุดดินหรือถมดิน”
(บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒)

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ
ที่ประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามที่คณะกรรมาธิการฯ แก้ไข
[รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน
๒๕๔๒]

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดิน
เพื่อนาดินไปถมพืนที่ที่ทาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การ
ขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
และถมดิ น เพื่ อ ให้ ก ารขุ ด ดิ น หรือ ถมดิ น ในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมือ งพัท ยา
องค์ก รปกครองส่ว นท้อ งถิ่น อื่น ตามที่ก ฎหมายโดยเฉพาะจัด ตั งขึน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา และบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
และในท้องที่อื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๗
มาตรา ๙ ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไข
คาว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ”
เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคาว่า “ผู้แทนสานักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตังส่วนราชการขึนใหม่ โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นันแล้ว และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ดารง
ตาแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนัน เพื่ออนุวัติให้
เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควร
แก้ไขบทบั ญ ญั ติ ของกฎหมายให้ ส อดคล้อ งกั บการโอนส่ วนราชการ เพื่ อ ให้ผู้ เกี่ ยวข้อ ง
มี ค วามชั ด เจนในการใช้ ก ฎหมายโดยไม่ ต้ อ งไปค้ น หาในกฎหมายโอนอ านาจหน้ าที่ ว่ า
๒๗

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือ ผู้รับ ผิด ชอบตามกฎหมายนั น
ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อ
ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับ
การโอนอานาจหน้าที่ และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มี
การตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทังตัดส่วนราชการเดิมที่มี
การยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ภำคผนวก

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(ภำคผนวก ๑)
ร่ำงฯ กรมที่ดิน
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน
เหตุผล
ด้วยปั จ จุบั น มี การขุด ดิน หรือ ตัก ดิน เพื่ อน าไปถมที่ ทาการก่ อ สร้างที่ อ ยู่
อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นๆ กันอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่มีมาตรการควบคุมการขุดหรือตักดิน
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สิน และความ
ปลอดภัยของประชาชน จึงเห็นควรที่จะให้มีกฎหมายควบคุมและกาหนดมาตรการป้องกัน
การขุดหรือตักดินไว้

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....
..................................................
..................................................
..................................................
.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน
.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะให้ใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว
ในพระราชบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี ให้ใช้พระราชบัญญัตินี
แทน

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“ขุดดิน” หมายความว่า ขุด ตัก เจาะ ดัน หรือกระทาการอื่นใดต่อพืนดิน
เพื่อนาดิน หิน กรวด ทราย ขึนมาจากพืนดิน หรือทาให้พืนดินเป็นแอ่ง บ่อ สระ หรือเกิด
ช่องว่างใต้พืนดิน
“บ่อดิน ” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พืนดิน ที่เกิดจาก
การขุดดิน
“ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ใบอนุ ญ าตให้ ท าการขุ ด ดิ น ตามพระราช
บัญญัตินี
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการ
มอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี และมีอานาจแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง
(๑) กาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราช
บัญญัตินี
(๒) กาหนดแบบใบอนุญาต
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและต่ออายุ
ใบอนุญาต
(๔) กาหนดวิธีการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลอื่น
ในการขุดดินและขนส่งดิน
(๕) กาหนดขนาดและความลึกของบ่อดิน และระยะทางจากขอบบ่อดินถึง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นที่ต้องขออนุญาต
(๖) กาหนดการควบคุมการขนส่งดิน หิน กรวด ทราย ที่เกิดจากการขุดดิน
และการทาความสะอาดถนนหรือทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน
(๗) กาหนดวิธีการป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการพังทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(๘) กาหนดวิธีการวัดขนาดบ่อดินและระยะขอบบ่อดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างของบุคคลอื่น
(๙) กาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
มาตรา ๖ ห้ า มมิ ให้ ผู้ ใ ดท าการขุ ด ดิ น ที่ เข้ า ลั ก ษณะตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา ๗ ผู้ใดประสงค์ขออนุญาตทาการขุดดินตามาตรา ๖ ให้ยื่นคาขอ
อนุญาตต่ออธิบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘ ให้อธิบดีพิจารณาการขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในการออกใบอนุญาตอธิบดีอาจกาหนดเงื่อนไขใดๆ ตามที่เห็นสมควรแก่
กรณีได้
มาตรา ๙ ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้รับใบอนุญ าตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ ใบอนุญาตให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาต
ด้วย
ให้ถือว่าการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตที่ได้รับการ
คุ้มกัน ตามวรรคหนึ่งเป็ น การกระทาของผู้รับ ใบอนุ ญ าตด้วย เว้นแต่ผู้ รับ ใบอนุญ าตจะ
พิสูจน์ได้ว่าการกระทาดังกล่าวเป็นการสุดวิสัยที่ตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้ ในกรณีเช่นนี
ลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว
มาตรา ๑๑ ในกรณีที่อธิบดีไม่ออกใบอนุญ าตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญ าต
หรือ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าต หรือ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าตได้ รับ ค าสั่ งให้ ห ยุ ด ด าเนิ น การขุ ด ดิ น หรื อ
ให้แก้ไขเหตุที่ทาให้ดินพังทลายตามมาตรา ๑๕ หรือถูกยึดเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ใช้
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๑๙๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ในการขุ ด ดิ น หรือ ใช้ ในการขนส่ งดิ น ตามมาตรา ๑๖ ผู้ ข ออนุ ญ าตหรือ ผู้ รับ ใบอนุ ญ าต
แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์ เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภ ายในสิบห้าวัน นับแต่วันได้รับแจ้ง
คาสั่งดังกล่าว
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุ ท ธรณ์ ไม่ เป็ น เหตุ ทุ เลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง ของอธิ บ ดี พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจ ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๑๒ ผู้รับใบอนุญาตต้องดาเนินการขุดดินและปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๕ (๔) (๖) (๗) และตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาต
มาตรา ๑๓ ถ้ าผู้ รับ ใบอนุ ญ าตไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๒ ให้ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดไว้ตามควรแก่กรณี
หากผู้รับใบอนุญ าตไม่ดาเนิ นการให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดไว้ หรือเห็นว่าหากให้
ดาเนิ นการขุดดิน ต่อไปจะก่อให้ เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อ สภาพแวดล้อมหรือ
ต่อดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น และไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ ให้อธิบดีเพิกถอน
ใบอนุญาต
มาตรา ๑๔ ให้ พ นัก งานเจ้าหน้ าที่ แ ละอธิบ ดี มี อานาจเข้ าไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือสถานที่ที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต
มาตรา ๑๕ ถ้าปรากฏโดยชัดแจ้งว่าในการดาเนินการขุดดินนันทาให้ที่ดิน
หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นพังทลายหรือน่าจะพังทลายในภายหลัง ให้เจ้าของที่ดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดการขุดดิน
ไว้ก่อน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วเห็นว่าคาร้องขอดังกล่าวเป็นความจริง ให้สั่ง
ผู้รับใบอนุญาตหยุดการขุดดินไว้ชั่วคราวจนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะได้จัดการแก้ไขหรือป้องกัน
การพังทลายดังกล่าวแล้ว
ในกรณีที่เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเห็นว่าการแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งจะเป็นการล่าช้าไม่ทันต่อการป้องกันความเสียหาย
จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ดาเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ได้ เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจได้ดาเนินการไป
เป็นประการใดแล้วให้แจ้งอธิบดีทราบโดยเร็ว
มาตรา ๑๖ ถ้าผู้รับใบอนุญาตได้รับคาสั่งให้หยุดการขุดดินตามมาตรา ๑๕
แล้ว แต่ยังฝ่าฝืนคาสั่งดังกล่าวอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ตารวจ แล้วแต่กรณี มีอานาจยึดเครื่องมือ เครื่องจักร หรือรถยนต์ที่ใช้ในการขุดดินหรือขนดิน
ไว้จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะจัดการแก้ไขหรือป้องกันการพังทลายดังกล่าว
ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร หรือรถยนต์ ตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ชาระเองทังสิน
มาตรา ๑๗ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจาตัวเมื่อผู้เกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๑๘ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี ให้ อ ธิ บ ดี แ ละ
พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๑๙ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทังจาทังปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละ
ห้าหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๒๐ บรรดาเครื่องมือ เครื่องจักร หรือรถยนต์ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการ
กระทาความผิ ด หรือได้ใช้ เป็ นอุ ป กรณ์ ให้ ได้รับ ผลในการกระทาความผิ ดตามพระราช
บัญญัตินี ให้ริบเสียทังสิน ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคาพิพากษาหรือไม่ก็ตาม
มาตรา ๒๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ (๔) (๖)
(๗) หรือเงื่อนไขที่กาหนดในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับตังแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท
และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
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มาตรา ๒๒ ผู้ใดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๔
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๓ ผู้รับใบอนุญ าตผู้ใดฝ่าฝืนคาสั่งของพนั กงานเจ้าหน้าที่หรือ
พนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละ
สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
มาตรา ๒๔ ให้บุคคลซึ่งทาการขุดดินอยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี
ใช้บังคับและอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี ยื่นคาขออนุญาต
ต่ออธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ และให้บุคคลนันทาการขุดดิน
ต่อไปพลางก่อนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีจนกว่าอธิบดีจะไม่ออกใบอนุญาต
ให้ตามคาขอ ในกรณีเช่นนีให้นามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
.................................................
..................................

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๐๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
(๑) คาขอ
(๒) ใบอนุญาตขุดดิน
(๓) ค่าต่ออายุใบอนุญาต
(๔) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
(๕) ค่ารับรองสาเนา
(๖) ค่าขอตรวจสอบเอกสาร
(๗) ค่าตรวจสอบสถานที่ก่อนออกใบอนุญาต
ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขออนุญาตขุดดิน
(๒) ค่าเบียเลียงในการเดินทางไป
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตขุดดิน
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ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
เรื่องละ
รายละ

๑๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕ บาท
๑๕ บาท
๒๐ บาท
๑๐๐ บาท

ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และใช้จ่ายจริง
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็นตาม
ระเบียบของทางราชการแก่
ผู้ไปทางานเท่าอัตราของ
ทางราชการ
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(ภำคผนวก ๒)
ร่ำงฯ พรรคประชำกรไทย
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน
เหตุผล
เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินหรือตักดิน เพื่อนาไปถมที่ ทาการก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัย หรือเพื่อกิจการอื่นๆ กันอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่มีมาตรการควบคุมการขุด
หรือการตักดินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนีอยู่ต่อไป
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สิน ตลอดจนสุขภาพและชีวิตของประชาชน จากกรณี
ดังกล่าวจึงสมควรให้มีมาตรการป้องกันการขุดดินหรือตักดินไว้ ทังนี เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินีขึน
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ร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน
.....................................................................................................................
..............................................................................................................................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับตังแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว
ในพระราชบัญญัตินี หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี ให้ใช้พระราชบัญญัตินี
แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“ขุดดิน” หมายความว่า ขุด ตัก เจาะ หรือกระทาการอย่างใดๆ เพื่อนาดิน
ขึนมาจากชันดิน หรือทาให้เกิดเป็นช่องว่างขึนในชันดิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตังให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี
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“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๕ ห้ ามมิ ให้ ผู้ ใดท าการขุ ด ดิ น ซึ่ งมี ข นาดความกว้า ง ความยาว
ความลึก หรือมีช่องว่างในชันดินเกินกว่าที่กาหนดในกฎหระทรวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย
การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจดังนี
(๑) เข้าไปตรวจสถานที่ที่มีการขุดดินหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการขุดดิน
ทังในเวลากลางวันและกลางคืน
(๒) สั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการ
ขุดดิน
(๓) สั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหยุดการขุดดิน
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตให้ขุดดิน
มาตรา ๗ ผู้ได้รับใบอนุญ าตมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖ ต่อรัฐมนตรี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง รัฐมนตรีมีอานาจ
สั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบั งคับตามคาสั่งพนักงาน
เจ้าหน้าทีซ่ ึ่งสั่งตามมาตรา ๖
มาตรา ๘ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจาตัวเมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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มาตรา ๑๐ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕ มาตรา ๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๑๑ ให้ รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงอุ ต สาหกรรมรั ก ษาการตาม
พระราชบัญ ญั ตินี และให้มีอานาจแต่งตังพนักงานเจ้าหน้าที่ และออกกฎกระทรวงเพื่ อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
................................................
...............................

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๐๕
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(ภำคผนวก ๓)
ร่ำงฯ ที่ สคก. ตรวจพิจำรณำแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. ....
หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
เหตุผล
โดยที่ปัจจุบั นมีการขุดดินเพื่อนาดินไปถมพืนที่ที่ทาการก่อสร้าง
ที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินดังกล่าวยังไม่เป็นไป
โดยถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิช าการ จึงอาจก่ อ ให้ เกิ ด อั น ตรายแก่ ท รัพ ย์สิ น และความ
ปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินเพื่อให้การขุดดิน
หรือตักดินในท้องที่ที่อยู่ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
ในท้อ งที่ราชการส่ว นท้อ งถิ่น อื่น ตามที่ มีก ฎหมายโดยเฉพาะจัด ตั งขึน และใน
ท้องที่อื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนด เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
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ร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดิน
พ.ศ. ....
................................................
.................................................
..................................................
.....................................................................................................................
........................................
โดยที่เป็นการสามควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
.....................................................................................................................
........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับในท้องที่ ดังต่อไปนี
(๑) เทศบาล
(๒) สุขาภิบาล
(๓) กรุงเทพมหานคร
(๔) เมืองพัทยา
(๕) ราชการส่วนส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๐๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดิน ถ้าการขุดดิน
อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ทรัพ ย์ สิ น ของบุ ค คลหรื อ ต่ อ สภาพแวดล้ อ ม หรื อ อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี
ในท้องที่อื่นนอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อน
วันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ
อาเภอหรือกิ่งอาเภอ ที่ทาการกานัน และที่ทาการผู้ใหญ่ บ้าน แห่งท้องที่ที่กาหนดไว้ใน
ประกาศ
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี
“พืนดิน” หมายความว่า พืนผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทาแก่พืนดินเพื่อนาดิน หิน กรวด ทรายขึนจาก
พืนดินหรือทาให้พืนดินเป็นบ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พืนดินที่เกิดจากการ
ขุดดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตัง และ
ขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน รวมทังที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยูข่ ้างเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน
ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ความลาดเอียงของบ่อดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการ
ในการขุดดิน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สาหรับในเขตสุขาภิบาล
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๕) หั วหน้ าผู้บ ริห ารราชการส่วนท้ องถิ่น อื่น ที่ จะมีกฎหมายโดยเฉพาะ
จัดตังขึน สาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนัน
(๖) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับในเขตท้องที่ที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๓ วรรคสอง
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“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดิน
“พนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ” หมายความว่ า ผู้ ซึ่ งเจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั ง
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี
“มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินีมิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่งกระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามกฎหมายอื่น และการขุดดินที่กระทาโดยราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
การส่ งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ตลอดจนการอื่ น ที่ จ าเป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวง
กาหนด
(๑) บริเวณห้ามขุดดิน
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินตามชนิดของดิน ความลึก
และขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น
(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดิน
มาตรา ๗ การแจ้ งหรือการส่ งค าสั่ งของเจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ นตามพระราช
บัญญัตินี ให้ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ แจ้ง ผู้ขุดดิน เจ้าของ
ที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลาเนาของผู้นัน หรือจะทาเป็นหนังสือและให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิด
ประกาศส าเนาหนั งสื อ แจ้ ง หรือ ค าสั่ ง แล้ ว แต่ ก รณี ไว้ ในที่ เปิ ด เผยและเห็ น ได้ ง่ า ย ณ
บริเวณที่ มี ก ารขุด ดิ น และให้ ถื อว่ าผู้ แ จ้ง ผู้ ขุ ด ดิ น เจ้ าของที่ ดิ น หรือ ตั วแทน ได้ ทราบ
หนังสือหรือคาสั่งนันเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว
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มาตรา ๘ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี และมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงนัน เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการการขุดดิน
มาตรา ๙ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดิน”
ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีหรือ
ผู้แทน อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒ นาที่ดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือผู้แทน อธิบดีกรมศิลปากรหรือผู้แทน เลขาธิการสานักนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน ผู้อานายการสานักผังเมืองหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้า
สานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖
(๒) ให้ ค าแนะน าแก่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น ในการปฏิ บั ติ การตามพระราช
บัญญัตินี
(๓) พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ค าสั่ งของเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสนอรัฐมนตรี
วินิจฉัยชีขาด
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๑ การประชุ ม ของคณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั งหมด จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ถ้ า ประธาน
กรรมการไม่ อยู่ในที่ ป ระชุม หรือไม่อ าจปฏิบั ติ หน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุม เลือ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
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๒๑๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๑๒ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริง
คาอธิบาย คาแนะนา หรือความเห็นได้
ให้นามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขุดดิน
มาตรา ๑๓ ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับ พืนดิน
เกินสามเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
(๓) ชื่ อ ผู้ ค วบคุ ม งานซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก าหนด ไว้ ใ น
กฎกระทรวง
(๔) ระยะเวลาทาการขุดดิน
ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ให้แก่ผู้นันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทาการขุดดินตามที่ได้
แจ้งไว้ได้ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นับ แต่ว ัน ที ่ผู ้แ จ้ง ได้รับ แจ้ง ให้แ ก้ไ ขจากเจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น
มีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสินผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ ได้ รับ ใบรับ แจ้ งต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
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๒๑๑
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มาตรา ๑๔ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ ต้องเก็บใบรับแจ้ง
แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจดูได้
ถ้าใบรับแจ้งชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ ผู้ขุดดินตาม
มาตรา ๑๓ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบถึงการชารุดสูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว
มาตรา ๑๕ ผู้ ขุ ด ดิ น ตามมาตรา ๑๓ ต้ อ งท าการขุ ด ดิ น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
มาตรา ๑๖ ผู้ ขุ ด ดิ น ตามมาตรา ๑๓ ต้ อ งควบคุ ม ลู ก จ้ า งหรื อ ตั ว แทน
ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้ กระทา
ในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา ๑๗ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๓
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
มาตรา ๑๘ การขุดดินในกรณีดังต่อไปนี ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
(๑) การขุดบ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร
(๒) การขุดดินในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ พลเมือง
ใช้ร่วมกัน เพื่อใช้นาในการเกษตรหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
มาตรา ๑๙ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินไม่เกินสามเมตร เมื่อ
จะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะต่ากว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน
ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา
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๒๑๒
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มาตรา ๒๐ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับ
ความเสียหายจากการขุดดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ มีสิทธิร้องขอให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินนันได้
เมื่อได้รับคาร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึนหรืออาจเกิดขึนจากการขุดดินนัน ให้มีอานาจออก
คาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดิน หรือจัดการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึน หรือจัดการแก้ไขการขุดดินนันได้ตามที่เห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายด้วย
มาตรา ๒๑ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์
หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หยุดการขุดดินในบริเวณนันไว้ก่อน
แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี
ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
หมวด ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ที่มีการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินเกินสามเมตรว่า ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี หรือ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี หรือไม่ ทังนี ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึนถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทาการ และให้ผู้ขุดดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดิน
อานวยความสะดวกตามสมควร
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๒๑๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๓ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินได้ก่อหรืออาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อทรั พย์ สิ นของบุ คคลอื่ นหรื อต่ อสภาพแวดล้ อม ให้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคาสั่งให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดิน
หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึน หรือแก้ไขการขุดดินนัน แล้วแต่กรณี และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันหรือ
ระงับความเสียหายนันได้
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ ขุดดิน
หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนหรือจัดการ
แก้ไขการขุดดินนันตามที่เห็นว่าจาเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที
ถ้ าเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น เห็ น ชอบด้ วยกั บ ค าสั่ งของพนั ก งานเจ้ าหน้ าที่ ให้ เจ้ าพนั ก งาน
ท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคาสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคาสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตังแต่ต้น
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่ มีหนั งสือสั่งภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสินผล
มาตรา ๒๔ ในการปฏิบั ติหน้ าที่ ตามพระราชบัญญั ตินี พนักงานเจ้าหน้ าที่
ต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๕ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๒๖ ผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคาสั่ง ของเจ้าพนักงาน
ท้อ งถิ่น ตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือ มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
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๒๑๔
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การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ เป็ น การทุ เลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้ าผู้ อุ ท ธรณ์ ป ระสงค์ จ ะขอทุ เลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ งของเจ้ า พนั ก งาน
ท้องถิ่น ให้ยื่นคาขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมี
เงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนก็ได้
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๒๗ ผู้ใดทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินเกินสามเมตร
โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
หากการกระทาตามวรรคหนึ่ง เกิดขึนในบริเวณห้ามขุดดินตามมาตรา ๖ (๑)
ผู้นันต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๘ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึง่ พันบาทตลอดเวลาที่ยงั ไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๒๙ ผู้ ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๑๙ ต้ อ งระวางโทษปรั บ ไม่ เกิ น
หนึง่ หมืน่ บาท
มาตรา ๓๐ ผู้ใดได้รับคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินตาม
มาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ งหรือวรรคสอง ไม่ ปฏิ บั ติ ตามค าสั่ งนั น
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
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๒๑๕
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มาตรา ๓๑ ผู้ใดได้รับคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความ
เสียหายที่อาจเกิดขึนหรือจัดการแก้ไขการขุดดินตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๒ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๓๓ ผู้ ใดขั ด ขวางหรื อ ไม่ อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๓๔ บรรดาความผิดตามพระราชบั ญ ญั ตินี นอกจากมาตรา ๒๗
วรรคสอง ให้ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ ซึ่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น มอบหมายมี อ านาจ
เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระทาความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทาอันเป็น
ความผิดนัน ต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนันๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้
ว่าการกระทานันได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้ถือว่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทาความผิดเกิดขึน และ
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดนัน เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาความอาญา

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๑๖
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บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินีอยู่ก่อนที่พระราชบัญญัติ นีมีผลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา
๑๓ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ พระราชบัญ ญั ตินี มีผลใช้บั งคับ ในท้ องที่ นัน และเมื่อได้
ดาเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นันได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
..................................
นายกรัฐมนตรี
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน
(๒) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร

ครังละ ๕๐๐ บาท
หน้าละ ๕ บาท

ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดิน
(๒) ค่าเบียเลียงในการเดินทาง
ไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน
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ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และใช้จ่ายไปจริง
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
ตามระเบียบของทาง
ราชการแก่ผู้ไปทางาน
เท่าอัตราของทางราชการ
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๒๑๘
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(ภำคผนวก ๔)
ร่ำงฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....
หลักกำร
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน
เหตุผล
โดยที่ปัจจุบันมีการขุดหรือตักดินเพื่อนาไปถมที่ทาการก่อสร้าง ที่อยู่อาศัย
หรือเพื่อกิจการอื่น ๆ กันอย่างกว้างขวาง แต่การขุดหรือตักดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดย
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของ
ประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดินเพื่อให้การขุดหรือตักดิน
เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และกาหนดมาตรการเพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิด
จากการขุดดินหรือตักดิน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี
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ร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....
................................................
.................................................
..................................................
.....................................................................................................................
........................................
โดยที่เป็นการสามควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน
.....................................................................................................................
........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินีเรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน
พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิ จจานุ เบกษาเป็ นต้ นไป และจะใช้ บั งคั บ ในท้ องที่ ใด มี บ ริ เวณเพี ย งใด
ให้รัฐมนตรีกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี
“พืนดิน” หมายความว่า พืนผิวของที่ดินซึ่งเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทาแก่พืนดินเพื่อนาดิน หิน กรวด ทรายขึนจาก
พืนดินหรือทาให้พืนดินเป็นบ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พืนดินที่เกิดจากการ
ขุดดิน
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“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตัง และ
ขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน รวมทังที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน
ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ความลาดเอียงของบ่อดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการ
ในการขุดดิน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด สาหรับ ในเขตองค์ก ารบริห ารส่วนจังหวัดและ
ในเขตสุขาภิบาล
(๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๔) ปลัดเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๕) หั ว หน้ าผู้ บ ริห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนด
สาหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนัน
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตังให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี
มาตรา ๔ พระราชบัญ ญั ตินีมิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่งกระทาได้โดย
อาศัยอานาจตามกฎหมายอื่น และการขุดดินที่กระทาโดยราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา ๕ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ตลอดจนการอื่นที่จาเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
(๑) บริเวณห้ามขุดดิน
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินตามชนิดของดิน ความลึก
และขนาดของบ่อดินที่จะขุดดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น
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(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดิน
มาตรา ๖ การแจ้งหรือการส่งคาสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราช
บัญญัตินี ให้ทาเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน เจ้าของที่ดิน
หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิลาเนาของผู้นัน หรือจะทาเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้
ในกรณีที่ไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสาเนาหนังสือแจ้ง
หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดิน และให้ถือว่า
ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน ได้ทราบหนังสือหรือคาสั่งนันเมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว
มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช
บัญญัตินี และมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี และกาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน
มาตรา ๘ ให้มี คณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุ ม
การขุ ด ดิ น ” ประกอบด้ ว ย อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก าร เป็ น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รม
ทรัพยากรธรณีห รือผู้แทน อธิบดีกรมที่ดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินหรือผู้แทน
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้แทน เลขาธิการสานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หรือผู้แทน ผู้อานวยการสานักผังเมืองหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ
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มาตรา ๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖
(๒) ให้ ค าแนะน าแก่ เจ้ าพนั กงานท้ องถิ่ น ในการปฏิ บั ติ การตามพระราช
บัญญัตินี
(๓) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเสนอรัฐมนตรี
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๐ การประชุ ม ของคณะกรรมการต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทั งหมด จึ ง จะเป็ น องค์ ป ระชุ ม ถ้ า ประธาน
กรรมการไม่ อยู่ในที่ ป ระชุม หรือไม่อ าจปฏิบั ติ หน้ าที่ ได้ ให้ กรรมการซึ่งมาประชุม เลือ ก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีขาด
มาตรา ๑๑ คณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั งคณะอนุ ก รรมการ เพื่ อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้
ข้อเท็จจริง คาอธิบาย คาแนะนา หรือความเห็นได้
ให้ น ามาตรา ๑๐ มาใช้บั งคั บ แก่ ก ารประชุ ม ของคณะอนุ ก รรมการโดย
อนุโลม
หมวด ๒
การขุดดิน
มาตรา ๑๒ ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดิน
เกินสามเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕
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(๓) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) ระยะเวลาทาการขุดดิน
ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ให้แก่ผู้นันภายในเจ็ดวันนับแต่ วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทาการขุดดินตามที่ได้
แจ้งไว้ได้ตังแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง
ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ด วัน
นับ แต่ว ัน ที ่ผู ้แ จ้ง ได้รับ แจ้ง ให้แ ก้ไ ขจากเจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ให้ เจ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ น
มีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสินผล
ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผู้ ได้ รับ ใบรับ แจ้ งต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า ใช้ จ่ า ยตามที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ ต้องเก็บใบรับแจ้ง
แผนผังบริเวณ และรายการไว้ที่สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่
ตรวจดูได้
ถ้าใบรับแจ้งชารุด สูญหาย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผู้ขุดดินขอรับ
ใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชารุด
สูญหายหรือถูกทาลายดังกล่าว
มาตรา ๑๔ ผู้ ขุ ด ดิ น ตามมาตรา ๑๒ ต้ อ งท าการขุ ด ดิ น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๕ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้นามาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๕ ผู้ ขุ ด ดิ น ตามมาตรา ๑๒ ต้ อ งควบคุ ม ลู ก จ้ า งหรื อ ตั ว แทน
ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ และต้องรับผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่ งได้กระทา
ในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
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มาตรา ๑๖ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๒
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
มาตรา ๑๗ การขุดดินในกรณีดังต่อไปนี ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
(๑) การขุดบ่อนาใช้ที่มีพืนที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร
(๒) การขุดดินในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับ พลเมือง
ใช้ร่วมกันเพื่อใช้นาในการเกษตรหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน
มาตรา ๑๘ การขุดดินที่มีความลึกไม่เกินกาหนดตามมาตรา ๑๒ เมื่อจะ
ขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะต่ากว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่ขุ ดดิน
ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระทา
ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินอันฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการ
กระทานันได้
เมื่อได้รับ คาร้องขอตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พ นักงาน
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึนหรือเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดขึนจากการขุดดินนัน ให้มี
อานาจสั่งให้หยุดการขุดดินหรือสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหายที่ จะเกิดขึนได้ตามที่
เห็นสมควร
มาตรา ๑๙ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์ หรือ
แร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณี วิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ หยุดการขุดดินในบริเวณนันไว้ก่อน แล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
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๒๒๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๓
พนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ที่มี
ความลึกเกินสามเมตรว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญั ตินี ตามกฎกระทรวง ตามแผนผัง
บริเวณ และรายการที่ได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี หรือไม่ ทังนี ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึน
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างทาการ และให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ หรือตัวแทน หรือ
เจ้าของที่ดินอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินได้ก่อหรืออาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสี ยหายต่ อทรั พย์ สิ นของบุ คคลอื่ นหรื อต่ อสภาพแวดล้ อม ให้ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้มีคาสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดิน
จัดการแก้ไขการกระทานันหรือจัดการป้องกัน หรือสั่งให้หยุดการขุดดิน แล้วแต่กรณี ตามที่
เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนันได้
ในกรณีมีเหตุฉุก เฉิน ให้พ นักงานเจ้าหน้าที่มีคาสั่งเป็น หนังสือให้ บุค คล
ดังกล่าวหยุดการขุดดิน หรือจัดการป้องกัน หรือแก้ไขการกระทานันตามที่เห็นว่าจาเป็นได้
แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ สั่งให้ ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ภายในเจ็ดวัน และให้ถือว่าคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมาตังแต่ต้น
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่ มีหนั งสือสั่งภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้คาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอันสินผล
มาตรา ๒๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี พนักงานเจ้าหน้าที่
ต้องแสดงบัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๓ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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๒๒๖
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

หมวด ๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๒๔ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ มีสิทธิ
อุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ต่อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
การอุ ท ธรณ์ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม่ เป็ น การทุ เลาการบั ง คั บ ตามค าสั่ ง ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ถ้าผู้อุทธรณ์ขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ยื่น
คาขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่
ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึนก็ได้
คาวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
หมวด ๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๒๕ ผู้ใดทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืนดินเกินสามเมตร
โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
หากการกระทาตามวรรคหนึ่ง เกิดขึนในบริเวณห้ามขุดดินตามมาตรา ๕ (๑)
ผู้นันต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่
ปฏิบัติตาม
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๒๒๗
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒๗ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสาม ซึ่งใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๒๘ ผู้ใดได้รับคาสั่งให้หยุดการขุดดินจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๑ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนัน ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๒๙ ผู้ใดไม่ปฏิบั ติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึง่ หมืน่ บาท
มาตรา ๓๐ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับรายวันอีกวันละ
ไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๑ ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทังจาทังปรับ
มาตรา ๓๒ ผู้ ใดขั ด ขวางหรื อ ไม่ อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ซึ่งใช้บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาท
มาตรา ๓๓ ผู้ ขุ ด ดิ น หรื อ เจ้ า ของที่ ดิ น ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง ของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็น
รายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๔ บรรดาความผิดตามพระราชบั ญ ญั ตินี นอกจากมาตรา ๒๕
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบ
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๒๒๘
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้ถือว่า
กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลเป็นผู้ร่วมกระทาความผิดกับนิติบุคคลนันด้วย เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทาของนิติบุคคลนันได้กระทาโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย
มาตรา ๓๖ ในกรณีที่มีการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้ถือว่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทาความผิดเกิดขึนและ
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดนัน เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๓๗ ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ พระราชบัญญัตินีใช้บังคับ และเมื่อได้ดาเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นัน
ได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
.................................
นายกรัฐมนตรี
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๒๒๙
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน
(๒) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร

ปีละ ๕๐๐ บาท
หน้าละ ๕ บาท

ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดิน
(๒) ค่าเบียเลียงในการเดินทาง
ไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน
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ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
และใช้จ่ายไปจริง
ให้จ่ายเท่าที่จาเป็น
ตามระเบียบของทาง
ราชการแก่ผู้ไปทางาน
เท่าอัตราของทางราชการ
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๒๓๐
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

บรรณำนุกรม
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กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๓๑
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

บรรณำนุกรม
๑. เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔ (ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขุดดิน พ.ศ. ....)
- หนังสือสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗ (๔)/๘๔๖๖ ลงวันที่
๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔
- บันทึกสรุป เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขุดดินทาให้ที่ดินข้างเคียงพังทลาย
และสูญหาย
- บันทึก เรื่อง กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการขุดดินซึ่งทาให้ที่ดิน
ข้างเคียงพังทลายและสูญหาย
- หนังสือสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๖๐๑/๑๒๙๓ ลงวันที่
๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ถึงสานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- บันทึกสรุปสาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....
- บั น ทึ กข้ อความส านั กเลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี กองบริ การประชาชน
ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔
- บั น ทึ ก เรื่อ งพิ จ ารณาเสร็ จ เรื่ อ ง บริ ษั ท จั ด สรรที่ ดิ น ขุ ด ดิ น ท าให้ ที่ ดิ น
ข้างเคียงพังทลายและสูญหาย (ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....)
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เรื่อง ยกร่างกฎหมาย
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขุ ด ดิ น ซึ่ ง ท าให้ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งพั ง ทลาย ครั งที่ ๑ (๗๑/๒๕๓๔)
๔๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เรื่อง ยกร่างกฎหมาย
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการขุ ด ดิ น ซึ่ ง ท าให้ ที่ ดิ น ข้ า งเคี ย งพั ง ทลาย ครั งที่ ๒ (๗๒/๒๕๓๔)
๔๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๔ (๗๔/๒๕๓๔)
๔๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๗ (๗๗/๒๕๓๔)
๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๘ (๗๘/๒๕๓๔)
๕๓/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๔

พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๓๒
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๑ (๘๑/๒๕๓๔)
๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔)
๕๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๔ (๘๔/๒๕๓๔)
๕๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๕ (๘๖/๒๕๓๔)
๖๐/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๘ (๘๘/๒๕๓๔)
๖๕/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๓๔
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑ (๓๔/๒๕๓๕)
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕
- รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑ (๓๕/๒๕๓๕)
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕
- รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๒ (๓๖/๒๕๓๕)
๑๒/๒๕๓๕ วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๕
- รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๗ (๗๗/๒๕๓๔)
๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔
- รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๑ (๘๑/๒๕๓๔)
๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๔
๒. เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖ (ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน พ.ศ. ....)
- หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/๖๗๔๓ ลงวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๓๖ ถึงสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....
- บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖
- บัน ทึก ข้อความเสนอคณะกรรมการกฤษฎี กา (กรรมการร่างกฎหมาย
คณะที่ ๗) พิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๓๓
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑ (๖๘/๒๕๓๖)
๓๘/๒๕๓๖ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๕ (๘๒/๒๕๓๖)
๖๒/๒๕๓๖วันอังคาร ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๖
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๔ (๒๔/๒๕๓๗)
๑/๒๕๓๗ วันอังคาร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๗
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๖ (๒๑/๒๕๓๗)
๘๖/๒๕๓๖ วันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๐ (๒๕/๒๕๓๗)
๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๓๗
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๑ (๒๖/๒๕๓๗)
๓/๒๕๓๗ วันอังคาร ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๗
- บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๓ (๓๓/๒๕๓๗)
๑๐/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
- รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑ (๖๘/๒๕๓๖)
๓๕/๒๕๓๖ วันศุกร์ ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖
- รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๔ (๒๔/๒๕๓๗)
๑/๒๕๓๗ วันอังคาร ที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๗
- รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครังที่ ๑๕ (๓๕/๒๕๓๗)
๑๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
๓. เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรฯ สภำผู้แทนรำษฎร
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๑/๒๕๔๒ วันพุธ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๓/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๔/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒
พลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย

กองกฎหมำยไทย สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ

๒๓๔
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๕/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๗/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๘/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒
- บั นทึ กการประชุ มคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิ จารณาร่างพระราชบั ญญั ติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๙/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุด พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครังที่ ๑๒ วันพฤหัสบดี ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒
๔. เอกสำรกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร
- รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๗ (สมัย
สามัญทั่วไป) วันพุธ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒
- รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๐ (สมัย
สามัญนิติบัญญัติ) วันพุธ ที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๒
๕. เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรฯ วุฒิสภำ
- รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ....
ของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิ สภา ครังที่ ๑๔๘
พิ จ ารณาร่ างพระราชบั ญ ญั ติ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น พ.ศ. .... ครั งที่ ๑ วั น พุ ธ ที่ ๒๒
กันยายน ๒๕๔๒
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๒๓๕
คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิ สภา ครังที่ ๑๔๙
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครังที่ ๒ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิ สภา ครังที่ ๑๕๐
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครังที่ ๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม
๒๕๔๒
- บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิ สภา ครังที่ ๑๕๑
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครังที่ ๔ วันพุธ ที่ ๑๓ ตุลาคม
๒๕๔๒
๖. เอกสำรกำรประชุมวุฒิสภำ
- รายงานการประชุมวุฒิสภา ครังที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ ที่
๑๗ กันยายน ๒๕๔๒
- รายงานการประชุ มวุฒิ สภา ครั งที่ ๒ (สมั ยสามั ญทั่ วไป) วั นศุ กร์ ที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๒
๗. คำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญและควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ
- คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๖
- บันทึกสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ผลใช้บังคับของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการขุดดินการถมดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
และระเบี ยบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตและการควบคุมการขุดดิน การถมดิ น
พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อพระราชบัญ ญั ติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับเป็น
กฎหมาย (เรื่องเสร็จที่ ๔๐๒/๒๕๔๔)
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คำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ที่ปรึกษำโครงกำร
นายอัชพร จารุจินดา
นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
นางสาวณัฐภัทร ถวัลยโพธิ
นายนพดล เภรีฤกษ์

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการร่างกฎหมายประจา
กรรมการร่างกฎหมายประจา รักษาราชการ
แทนผู้อานวยการกองกฎหมายไทย

ผูจ้ ัดทำ
นายพลัฐวัษ วงษ์พิริยชัย
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