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ค ำน ำ 
 

  กองกฎหมายไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า หลักกฎหมายเกี่ยวกับการขุดดินและ
ถมดินมีความส าคัญต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน สืบเนื่องจากปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดบ่อยขึ้น 
และมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูฝน ท าให้ประชาชนมีความตื่นตัวท่ีจะป้องกันอาคาร
บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างโดยการขุดดินและถมดินเพื่อยกระดับอาคารบ้านเรือนและ 
สิ่งปลูกสร้างให้สูงขึ้นจากเดิมเพื่อมิให้น้ าท่วมถึง รวมท้ังผู้ประกอบการหมู่บ้านจัดสรรก็ได้ 
มีการขุดดินและถมดินบริเวณโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินปกติอีกมาก
เพ่ือรองรับสถานการณ์อุทกภัยท่ีอาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต แต่ประชาชนและบุคคล 
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบ 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินท่ีถูกต้อง ท าให้การ 
ขุดดินและถมดินไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ การบังคับใช้มาตรการและกลไกต่างๆ เกี่ยวกับ
การขุดดินและถมดินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย  จึงเห็นควร
จัดท าค าอธิบายท่ีมาและวัตถุประสงค์รายมาตราเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานของรัฐและประชาชนท่ีเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง
เกี่ยวกับหลักกฎหมายและเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินมากยิ่งขึ้น  
  กองกฎหมายไทยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าค าอธิบายท่ีมาและวัตถุประสงค์ 
รายมาตราพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นี้ จะเป็นประโยชน์และ 
 ใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาและค้นคว้าส าหรับการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมถึงประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง 
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มาตรา ๔๑  กรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหาย 
       ท่ีอาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน           ๑๗๔ 
มาตรา ๔๒  การเปรียบเทียบปรับ              ๑๗๖ 
มาตรา ๔๓  กรณีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคล กระท าความผิด          ๑๗๗ 
มาตรา ๔๔  ให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา         ๑๗๙ 
บทเฉพำะกำล 
มาตรา ๔๕  รองรับกรณีการขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีต้องแจ้ง 
       ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ 
       มีผลใช้บังคับ              ๑๘๑ 
บัญชีท้ำย                  ๑๘๕ 
หมำยเหตุท้ำยพระรำชบัญญัต ิ              ๑๙๐ 
ภำคผนวก                 ๑๙๒ 
 ๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ของกรมท่ีดิน          ๑๙๓ 
 ๒. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ของพรรคประชากรไทย    ๒๐๑ 
 ๓. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ท่ี สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว ๒๐๕ 
 ๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ท่ี ครม. รับหลักการ         ๒๑๘ 
บรรณำนุกรม                 ๒๓๐ 
 ๑. เรื่องเสร็จท่ี ๗๐๓/๒๕๓๔ (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....)   ๒๓๑ 

 ๒. เร่ืองเสร็จท่ี ๕๕๓/๒๕๓๖ (ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....)         ๒๓๒ 
 ๓. เอกสารการประชุมคณะกรรมาธิการฯ สภาผู้แทนราษฎร          ๒๓๓ 
 ๔. เอกสารการประชุมสภาผู้แทนราษฎร             ๒๓๔ 
 ๕. เอกสารการประชุมคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา           ๒๓๔ 
 ๖. เอกสารการประชุมวุฒิสภา              ๒๓๕ 
 ๗. ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญและความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา         ๒๓๕ 
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ควำมเป็นมำและหลักกำรของพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดนิ  
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

   
 

๑. ควำมเป็นมำในกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... 
  ๑.๑ สภำพปัญหำกำรขุดดิน 
        สืบเนื่องจากกรณีท่ีบริษัท พงษ์สุรินทร์ จ ากัด และบริษัทในเครือ  
ได้ขุดดินของบริษัทฯ เพื่อน าดินไปถมท่ีจัดสรรของตน ท าให้ท่ีดินของราษฎรกรุงเทพมหานคร 
(นาวาอากาศโทธงชัย  ภาพน  า) ซึ่งมีเขตติดต่อกันพังทลายและสูญหาย โดยได้เคยร้องเรียน 
ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) เพื่อขอให้พิจารณาให้ความเป็นธรรม ซึ่งรอง
นายกรัฐมนตร ี(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ไดม้ีค าส่ังให้ยกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว๑ 
        รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีมีบันทึกลงวันท่ี  ๒๓ มกราคม 
๒๕๓๒ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจสอบว่า มีบทกฎหมายใดท่ีจะสามารถน ามาใช้บังคับเพื่อควบคุมมิให้มีการขุดดินจน
เป็นเหตุให้เกิดการทรุดตัวของพื นดินในบริเวณใกล้เคียงหรือท าให้ท่ีพักอาศัยของประชาชน
พังทลายลง รวมทั งมีบทกฎหมายใดท่ีจะลงโทษผู้กระท าหรือไม่  หากปรากฏว่ายังไม่มี
กฎหมายก็ขอให้เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้มีกฎหมายหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีจะ
สามารถน ามาใช้บังคับเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาขึ นในอนาคตด้วย (ปัญหาเนื่องจากการ
ขุดดินในบริเวณหมู่บ้านปิ่นเจริญ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร)  
        ในชั นการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีผู้แทน
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องร่วมพิจารณา สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี ๒ 
        (๑) ผู้แทนส านักผังเมืองชี แจงว่า ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ในกรณีท่ีมีการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะในท้องท่ีใด ส านักผังเมืองมีอ านาจ
ก าหนดระดับพื นดินในท้องท่ีนั นได้ ซึ่งหากมีการก าหนดระดับพื นดินไว้ก็น่าจะแก้ปัญหา
เรื่องการขุดดินได้ทางหนึ่ง แต่โดยท่ีการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเป็นเรื่องท่ีมีรายละเอียด

                                                 

  ๑ หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๑๐๗(๔)/๘๔๖๖ ลงวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๓๔ 
  ๒ บันทึกสรุป เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขุดดินท าให้ที่ดินข้างเคียงพังทลายและสูญหาย 
(เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) 
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มากจึงกระท าได้ยาก และการใช้บังคับผังเมืองเฉพาะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติให้ใช้
บังคับผังเมืองเฉพาะ ซึ่งท าให้การแก้ไขปัญหาเร่ืองนี อาจจะไม่ทันการณ์ ส านักผังเมืองจึงมี
นโยบายจะแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยให้อ านาจการก าหนดระดับ
พื นดินในกรณีท่ีมีการใช้บังคับผังเมืองรวมด้วย ซึ่งจะมีผลท าให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ 
กระท าได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์  ทั งนี  เพราะการใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องท่ีใด
สามารถกระท าได้โดยการออกกฎกระทรวง 
    ส าหรับปัญหาการขุดดินซึ่งท าให้เกิดการพังทลายของดินนั น 
น่าจะเกิดขึ นเนื่องจากการขุดดินโดยไม่ได้มีการลดระดับของชั นดินให้ได้มาตรฐาน และการ
ก าหนดมาตรฐานดังกล่าวนั นต้องขึ นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่าง เช่น ลักษณะของดิน 
สภาพแวดล้อมของบริเวณท่ีจะขุดดิน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการขุดดิน เป็นต้น 
        (๒) ผู้แทนกรมโยธาธิการชี แจงว่า พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ควบคุมไม่ถึงการขุดดินในลักษณะตามท่ีเกิดขึ นนี  เพราะพระราชบัญญัติดังกล่าว
ควบคุมเฉพาะการขุดดินเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารเท่านั น  (ข้อ ๑๕ แห่ง
กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒) โดยก าหนดว่าเมื่อมีการขุดดินในบริเวณท่ีใกล้หรือชิดอาคาร ถนน หรือ
ก าแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน หรือก าแพงนั น ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มี 
ไม้ค  ายันเข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยและต้องตรวจสอบ
แก้ไขค  ายัน เข็มพืด และฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ 
โดยกรมโยธาธิการมีความเห็นเพิ่มเติมว่า ถ้าจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ เพื่อขยายหลักการของพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงการขุดดิน 
ในลักษณะตามท่ีเกิดขึ นนี  ก็น่าจะไม่มีปัญหาแก่เจ้าหน้าท่ีในการควบคุมแต่อย่างใด 
        (๓) ผู้แทนกรมท่ีดิน (ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการควบคุม
การจัดสรรท่ีดินตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๑๕) ชี แจงว่า ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ฯ คณะกรรมการควบคุมการ
จัดสรรท่ีดินมีอ านาจในการตรวจสอบแผนผังและแบบก่อสร้างภายในเขตโครงการจัดสรรท่ีดิน 
ซึ่งถ้าในโครงการนั นจะมีการขุดบ่อหรือสระ ผู้ขออนุญาตจัดสรรท่ีดินต้องแสดงโครงสร้าง
หรือแบบก่อสร้างมาด้วย  อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ท่ีว่าการขุดบ่อหรือสระจะต้องขุด
อย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการเลื่อนไหลของดินอันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินนั น
ไม่ได้มีการวางระเบียบไว้ แต่คณะกรรมการจัดสรรท่ีดินจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป และ
ในทางปฏิบัติผู้ขออนุญาตจัดสรรท่ีดินจะให้วิศวกรเป็นผู้รับรอง 
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        (๔) ผู้แทนกรุงเทพมหานครชี แจงว่า ขณะนี สภากรุงเทพมหานคร
ก าลังพิจารณาออกข้อบัญญัติเพ่ือควบคุมการขุดดินโดยได้ตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือ
พิจารณาศึกษาเรื่องแผ่นดินถล่ม คณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าวจะศึกษาความเป็นไปได้
ในการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๙๗ (๑) ประกอบกับ
มาตรา ๘๙ แห่งระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่ีบัญญัติให้กรุงเทพ 
มหานครตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของ
กรุงเทพมหานคร 
        (๕) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ชี แจงว่า 
ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี  (ในการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๓๒) ให้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมอัน
อาจจะเกิดขึ นจากการขุดหน้าดิน และพบว่าการขุดหน้าดินก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ดังนี   
    ๑) ท าให้ท่ีดินสูญเสียสมรรถนะในการใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม
หรือประโยชน์ในการก่อสร้างบ้านเรือนในอนาคต 
    ๒) การขุดดินในระดับลึกจะท าให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ซึ่งหากไม่
ควบคุมอย่างเหมาะสมก็อาจจะท าให้เกิดการถล่มของดินบริเวณข้างเคียงได้  ในกรณีท่ีมี
อาคารบ้านเรือนก็จะถล่มตามลงมาด้วย และหากท่ีดินข้างเคียงเป็นของผู้อื่นก็จะท าให้
ท่ีดินนั นเสื่อมคุณค่าไปด้วย 
    ๓) การขุดดินในระดับลึกจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับน  าในดิน
และน  าบาดาลได้  นอกจากนั น หากสูบทิ งยังแหล่งน  าสาธารณะก็จะท าให้เกิดการแพร่กระจาย 
ของตะกอนขุ่นข้นสู่แหล่งน  าสาธารณะ 
    ๔) อาจท าความเสียหายต่อโบราณวัตถุหรือหลักฐานทางโบราณคดี 
ท่ีอาจปรากฏในท่ีดินที่ขุดได้โดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
    ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีความเห็นว่า 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขุดดินมีอยู่จริง และความรุนแรงของผลกระทบนั น
สามารถป้องกันและแก้ไขได้ หากมีการควบคุมให้เหมาะสมเกี่ยวกับความลึก ขอบเขตของ
การขุด ความลาดเอียงของปากหลุมท่ีท าการขุด การระบายน  าทิ ง และการขนส่งให้
สอดคล้องกับลักษณะสภาพแวดล้อมของพื นท่ีและคุณสมบัติของดิน  แต่เนื่องจากใน
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายหรือหน่วยงานควบคุมการขุดดินในท่ีดินท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของ
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เอกชน จึงไม่อาจน าหลักเกณฑ์การพิจารณาตามหลักวิชาการมาควบคุมให้มีผลในทาง
ปฏิบัติได้ 
        (๖) ผู้แทนอัยการชี แจงว่า ปัจจุบันมีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๗ (ใช้สิทธิเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์เดือดร้อน
เสียหาย) มาตรา ๑๓๔๒ (ขุดบ่อในระยะสองเมตรจากแนวเขตท่ีดินไม่ได้) และมาตรา 
๑๓๔๓ (ห้ามขุดดินจนอาจเป็นอันตรายแก่ความอยู่มั่นแห่งท่ีดินติดต่อ) ซึ่งเป็นบทบัญญัติ 
ท่ีจะควบคุมและป้องกันการขุดดินอันอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้  
โดยผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะต้องฟ้องร้องต่อศาล วิธีการควบคุมและป้องกันอีก
ประการหนึ่งอาจอาศัยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๑๘ ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๗ (๒) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว 
ประกาศก าหนดมาตรฐานส่ิงแวดล้อมเพื่อก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขุดดินได้ 
        (๗) เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็น ดังนี  
    ๑) ความรับผิดทางแพ่ง บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ว่าด้วยละเมิด (มาตรา ๔๒๐-มาตรา ๔๒๑) บัญญัติให้ผู้กระท าละเมิดจะต้องใช้ 
ค่าสินไหมทดแทน และมาตรา ๑๓๔๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติ
ห้ามมิให้ขุดดินจนอาจเป็นเหตุอันตรายแก่ความอยู่มั่นแห่งท่ีดินติดต่อนั น เป็นบทบัญญัติ
โดยตรงท่ีจะควบคุมและป้องกันการขุดดินในลักษณะท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดอันตรายได้   
แต่วิธีท่ีจะระงับหรือบรรเทาความเสียหายนั น ผู้ได้รับความเสียหายจะต้องไปฟ้องร้องเอาเอง 
เพื่อให้ศาลสั่งให้ผู้ท่ีกระท าละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือให้ศาลสั่งให้ยุติการกระท า
อันอาจก่อให้เกิดอันตรายนั น 
    ๒) ความผิดทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัติความผิด
เกี่ยวกับการก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนไว้หลายกรณี (มาตรา ๒๑๗-มาตรา ๒๓๙) แต่ไม่มี
บทบัญญัติท่ีจะน ามาใช้บังคับแก่การขุดดินจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายตามกรณีเหตุการณ์
ตามปัญหานี ได้โดยตรง 
    ๓) การควบคุมการขุดดิน 
        ๓.๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ (ควบคุมการจัดสรรท่ีดิน) ประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าวได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรท่ีดิน รวมทั งมาตรการควบคุมธุรกิจจัดสรรท่ีดินไว้โดยให้
อ านาจคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินในการตรวจพิจารณาโครงการจัดสรรท่ีดิน 
รายละเอียด แผนผัง และรายการก่อสร้าง ซึ่งถ้าโครงการจัดสรรท่ีดินใดมีการขุดบ่อหรือสระ  
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ผู้จัดสรรท่ีดินต้องเสนอโครงสร้างหรือแบบก่อสร้างของบ่อหรือสระท่ีจะขุดนั นเพื่อให้
คณะกรรมการควบคุมการจัดสรรท่ีดินพิจารณาด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ จะพิจารณาเป็น
กรณีๆ ไป แต่มิได้มีการวางระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์ในการขุดบ่อหรือสระไว้  อย่างไรก็ตาม 
ในขณะนี หากมีการขุดดินในเขตโครงการจัดสรรท่ีดินก็ยังมีองค์กรของรัฐท่ีจะควบคุมการ
ขุดดินไว้ได้ 
        ๓.๒) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามพระราช 
บัญญัติดังกล่าวมีส่วนช่วยควบคุมการขุดดินไว้เฉพาะการขุดดินท่ีเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ก่อสร้างอาคารเท่านั น 
        ๓.๓) พระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีส่วนช่วยควบคุมการขุดดินเฉพาะในส่วนท่ีเป็นการขุดดินเพื่อการน าน  าบาดาล
ขึ นมาใช้หรือเพื่อการระบายน  าลงบ่อบาดาล ซึ่งจะต้องมีการขุดลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า ๑๕ 
เมตร  ดังนั น หากมีการขุดดินโดยเปิดหน้าดินลึกลงไปในระดับความลึกเท่าๆ กัน แต่ไม่ใช่
เป็นการน าน  าบาดาลขึ นมาใช้หรือเพื่อการระบายน  าลงบ่อน  าบาดาลดังเช่นการขุดดินเพื่อ
ขายหน้าดินตามปัญหาท่ีเกิดขึ นนี  ก็จะไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติน  าบาดาลฯ 
    ๔) กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยทางอื่น 
        ๔.๑) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามพระราช 
บัญญัติดังกล่าว เมื่อมีการใช้บังคับผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในท้องท่ีใดแล้ว บุคคลใด
จะใช้ประโยชน์ท่ีดินผิดไปจากท่ีได้ก าหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไม่ได้  หรือ
ปฏิบัติการใดๆ ซึ่งขัดกับข้อก าหนดของผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะไม่ได้ ซึ่งหากมีการ
ใช้บังคับผังเมืองรวมและส านักผังเมืองมีอ านาจก าหนดระดับพื นดินในท้องท่ีนั นๆ ได้  
ก็น่าจะแก้ปัญหาเรื่องการขุดดินได้ทางหนึ่ง  แต่อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติดังกล่าวจะมีผล
ใช้บังคับเฉพาะในท้องท่ีท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหรือในท้องท่ี 
ท่ีได้มีพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะเท่านั น  
        ๔.๒) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๘๙ (๓) (๕) และ (๑๔) กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง และการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
กรุงเทพมหานครจึงอาจออกข้อบัญญัติก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการขุดดินในท้องท่ี
กรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง หรือ
การพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 
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        ๔.๓) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๑๕๑๘ มาตรา ๑๗ (๒) บัญญัติให้อ านาจนายกรัฐมนตรีประกาศก าหนด
มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันมิใช่เป็นเรื่องท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายของส่วน
ราชการใดโดยเฉพาะ และมาตรา ๒๐ บัญญัติให้อ านาจนายกรัฐมนตรีสั่งบุคคลผู้ก่อให้เกิด
อันตรายหรือความเสียหายไม่ให้กระท าการอันจะมีผลเป็นการเพิ่มความรุนแรงแก่สภาวะ
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษท่ีเกิดขึ น  หากการขุดดินมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริง  ดังนั น 
มาตรการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ จึงเป็นมาตรการหนึ่ง 
ท่ีน ามาใช้บังคับแก่การขุดดินได้ 
        อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นว่า  
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวอาจยังไม่เพียงพอ เพราะยังมีข้อจ ากัดในเรื่องต่างๆ เช่น 
ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายท่ีใช้เฉพาะในการอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือข้อจ ากัด
เกี่ยวกับท้องท่ีท่ีบังคับใช้กฎหมาย  ดังนั น จึงสมควรมีมาตรการทางกฎหมายเพ่ิมเติมขึ นอีก 
คือ 
        ๑) แก้ไขประมวลกฎหมายอาญา (ลักษณะ ๖ ความผิดเกี่ยวกับ
การก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน) โดยก าหนดให้การขุดดินจนอาจเป็นเหตุให้เกิด
อันตรายแก่ชีวิตหรือทรัพย์ของประชาชนเป็นความผิดอาญา 
        ๒) แก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีการควบคุมการขุดดินท่ีเป็นธุรกิจ 
เช่น แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้ขยายหลักการของพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฯ ให้ครอบคลุมถึงการขุดดินด้วย โดยอาจแยกบัญญัติเป็นหมวดพิเศษ 
เพิ่มเติมเพื่อก าหนดระบบควบคุมการขุดดิน เช่น อาจก าหนด “พื นท่ีท่ีท าการขุดดินขาย
เป็นธุรกิจ” จะต้องขออนุญาต และการขนดินภายในเขตเทศบาลหรือภายในเขตพื นท่ี
ก าหนด ต้องแสดงใบอนุญาต เป็นต้น หรือมิฉะนั นก็อาจตรากฎหมายขึ นใหม่โดยเฉพาะใน
ลักษณะเดียวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร (อ านาจส่วนกลางและ
อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
        ๓) แก้ไขประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๑๕ (เร่ือง ควบคุมการจัดสรรท่ีดิน) เพื่อให้อ านาจคณะกรรมการควบคุม
การจัดสรรท่ีดินในการก าหนดหลักเกณฑ์การขุดดินเฉพาะภายในเขตโครงการจัดสรรท่ีดิน
ให้ชัดเจน 
   ต่อมากรมท่ีดินได้มีหนังสือ ด่วนมาก ท่ี มท ๐๗๑๑/๒๐๕๗๕ ลงวันท่ี 
๘ ตุลาคม ๒๕๓๓ ขอทราบความเห็นจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะท่ีเป็น
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หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายในเบื องต้นก่อนท่ีจะเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีตาม
ระเบียบว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ในประเด็นเกี่ยวกับการขุดตักดินและถมดินว่า 
ในท่ีดินท่ีเอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนด
มาตรการให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีอ านาจท่ีจะควบคุมการขุดตักดินและถมดิน
โดยเฉพาะหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินการดังกล่าวได้เพียงใด  หากไม่ปรากฏว่า  
มีกฎหมายหรือบทบัญญัติใดก าหนดไว้ ปัจจุบันรัฐมีความจ าเป็นจะต้องควบคุมกิจการ
ดังกล่าว จะยกร่างเป็นกฎหมายเพื่อควบคุมการขุดตัดดินและถมดินขึ นมาอีกฉบับหนึ่ง
โดยเฉพาะจะถูกต้องหรือไม่ หรือควรจะพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายใดท่ีมีอยู่ในขณะนี 
เพ่ือให้มีมาตรการควบคุมในเร่ืองดังกล่าว 
   ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ท่ี นร ๐๖๐๔/๐๑๓  
ลงวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๓๔ ถึงกรมท่ีดิน ความว่า กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการขุดตัดดินและ
ถมดินในท่ีดินเอกชนมีหลายฉบับ โดยมีขอบเขตแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายแต่ละฉบับ เช่น ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๑๕ (เรื่อง ควบคุมการจัดสรรท่ีดิน) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
พระราชบัญญัติน  าบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญั ติ ส่ งเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๑๘ 
พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๘๕ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น หากกรมท่ีดิน 
มีวัตถุประสงค์จะควบคุมการขุดตักดินและถมดินท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับใด ก็สมควร
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายฉบับนั น หากจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหลายฉบับหรือ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายเหล่านั นครอบคลุมไม่ถึง ก็สมควรยกร่างเป็นกฎหมายมาอีกฉบับ
หนึ่งโดยเฉพาะ 
   ในชั นการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีความเห็นว่า บรรดา
บทบัญญัติกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาการขุดดิน จึงเห็นสมควร
ยกร่างกฎหมายขึ นใหม่เพื่อให้มีผลใช้บังคับกับเร่ืองการขุดดินโดยเฉพาะ๓ 
 

                                                 

  ๓ บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เรื่อง ยกร่างกฎหมายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการขุดดินซึ่งท าให้ที่ดินข้างเคียงพังทลาย ครั งที่ ๑ (๗๑/๒๕๓๔) ๔๖/๒๕๓๔ วันองัคาร ที ่ 
๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) 
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  ๑.๒ กฎหมำยและค ำพิพำกษำที่เกี่ยวข้อง 
        (๑) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
     - มาตรา ๔๒๐ มาตรา ๔๒๑ มาตรา ๑๓๓๗ มาตรา ๑๓๔๒ 
มาตรา ๑๓๔๓ 
        (๒) ประมวลกฎหมายอาญา  
     - ลักษณะ ๖ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
ประชาชน (มาตรา ๒๑๗- มาตรา ๒๓๙)  
     - ลักษณะ ๗ ว่าด้วยความผิดฐานท าให้เสียทรัพย์ (มาตรา ๓๕๘ 
มาตรา ๓๖๐)  
     - ภาค ๓ ว่าด้วยความผิดลหุโทษ (มาตรา ๓๘๖)) 
        (๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๒๘ (มาตรา ๘๙) 
        (๔) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๘๖ ลงวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 
๒๕๑๕ (เร่ือง ควบคุมการจัดสรรท่ีดิน) (ข้อ ๗ ข้อ ๙) 
        (๕) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
     - มาตรา ๔ บทนิยามค าว่า “อาคาร” “ก่อสร้าง” “ดัดแปลง” 
“รื อถอน” 
     - มาตรา ๘ มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
         (๖) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๑๘  
     - มาตรา ๓ บทนิยามค าว่า “คุณภาพสิ่งแวดล้อม” 
     - มาตรา ๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๐ 
        (๗) พระราชบัญญัติน  าบาดาล 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  
     กฎหมายต่างประเทศในเรื่องท่ีเกี่ยวกับปัญหาการขุดดินท่ีท าให้
ท่ีดินข้างเคียงพังทลายและสูญหายนั น มีสองลักษณะ คือ ความผิดทางแพ่งตามหลัก
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กฎหมายท่ีว่า “จงใช้ท่ีดินของท่านมิให้เกิดความเสียหายแก่เพื่อนบ้าน” (so use your 
land as not to injure your neighbour) ซึ่งเป็นเร่ืองความผิดเด็ดขาด (strict liability) 
และการป้องกันและควบคุมโดยกฎหมายปกครอง (administrative law prevention 
and control) แต่ไม่มีประเทศใดมีบทกฎหมายเฉพาะ (specific legislation) ท่ีบัญญัติขึ น
เพื่อใช้ควบคุมหรือป้องกันในเรื่องการขุดดินโดยตรง มีบางประเทศ เช่น อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ ได้มีการสอดแทรกมาตรการทางกฎหมายปกครองบางอย่าง
เพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการขุดดินไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ ท่ีมีขอบเขต
ครอบคลุมเร่ืองอื่นๆ ด้วย โดยสรุปมาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการขุดดินของประเทศ
ดังกล่าวได้ ดังนี ๔ 
     (๙.๑) กฎหมายของประเทศอังกฤษ 
     Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 
๑๙๗๖ มาตรา ๒๕ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ านาจของ councils เกี่ยวกับบริเวณที่ได้มีการขุดดิน
ออก (excavation) และน่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณชน ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า ในกรณีท่ี 
district council หรือ London borough council หรือ Common Council ได้พิจารณา
เห็นว่า บริเวณท่ีได้ขุดดินออกไป (excavation) ไม่ว่าจะโดยบุคคลใดและในเวลาใดก็ตาม 
ภายในพื นท่ีของ council ซึ่งบริเวณท่ีขุดดินนั นประชาชนสามารถผ่านเข้าออกได้จากทาง
หลวงหรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจสาธารณะ และเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่
สาธารณชนได้ โดยเหตุท่ีว่ามิได้มีการปิดกั นบริเวณท่ีขุดดินหรือมีการปิดกั นไม่เพียงพอ  
ให ้council นั นมีอ านาจท่ีจะด าเนินการดังนี  คือ 
     ๑) ในกรณีท่ีไม่ทราบชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลท่ีปรากฏต่อ 
council ว่าเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดิน ซึ่งท่ีดินแปลงนั นปรากฏแก่ council ว่า
ควรจะมีการปฏิบัติงานเพื่อขจัดปัดป้องอันตรายบนท่ีดินนั น และมีเหตุผลเชื่อได้ว่ากรณี 
ไม่อาจสอบถามเพ่ือให้ทราบชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลนั นได้ หรือพิจารณาเห็นว่าเมื่อค านึงถึง
อันตรายอันจวนแจนั นแล้ว ความล่าช้าในการสอบถามเกี่ยวกับชื่อและท่ีอยู่ของบุคคลนั น
จะไม่ทันการณ์ council อาจด าเนินการกับท่ีดินดังกล่าวได้เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็นเพื่อ
ขจัดอันตรายออกไป 
     ๒) ในกรท่ี council ทราบชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าของหรือ
ครอบครองท่ีดินนั น council อาจจะส่งหนังสือบอกกล่าว (notice) ซึ่งก าหนดเกี่ยวกับ

                                                 

  ๔ บันทึก เรื่อง กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการขุดดินซึ่งท าให้ที่ดินข้างเคียง
พังทลายและสูญหาย (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) 
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บริเวณท่ีได้ขุดดินออกไปและแจ้งให้ทราบว่า council มีข้อเสนอท่ีจะด าเนินงานตาม
รายละเอียดท่ีได้ก าหนดไว้และในสถานท่ีท่ีระบุในหนังสือนั นเพื่อจุดประสงค์ท่ีจะขจัด
อันตรายท่ีเป็นปัญหานั น 
     ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีสิทธิในท่ีดินดังกล่าว
คัดค้านหนังสือบอกกล่าวของ council ตาม ๒) โดยมีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี  
คือ 
     ก. การขุดดินนั นไม่เป็นอันตรายต่อสาธารณชน หรือ 
     ข. งานอื่นนอกเหนือจากท่ีระบุในหนังสือบอกกล่าวนั น 
มีความเหมาะสมเพื่อขจัดอันตรายออกไปพอสมควรแก่เหตุ หรือ 
     ค. สถานท่ีอื่นนอกเหนือจากท่ีก าหนดให้ด าเนินการนั น 
มีความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นท่ีปฏิบัติงานเพื่อขจัดอันตรายออกไป 
     บุคคลนั นสามารถท่ีจะอุทธรณ์ต่อ  county court ได้
ภายใน ๒๑ วัน นับตั งแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าว 
     (๙.๒) กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา 
     ในหลายมลรัฐ มีรัฐบัญญัติหรือข้อบัญญัติ (Ordinance)  
ท่ีก าหนดถึงหน้าท่ีและความรับผิดของผู้ท่ีท าการขุดดินเอาไว้ กฎหมายหรือข้อบัญญัติบาง
ฉบับได้ก าหนดให้ผู้ท าการขุดต้องด าเนินการตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น การส่ง
หนังสือแจ้งให้แก่เจ้าของท่ีดินข้างเคียงทราบถึงการขุดและการป้องกันโครงสร้างของท่ีดิน
ข้างเคียงไม่ให้พังทลายโดยตนออกค่าใช้จ่าย เป็นต้น ส่วนในเร่ืองเกี่ยวกับความลึกของการ
ขุดนั น มีกฎหมายหรือข้อบัญญัติของหลายมลรัฐได้ก าหนดความลึกในการขุด เช่น มลรัฐ 
New Jersey ได้ก าหนดความลึกไว้ ๘ ฟุต มลรัฐ Ohio ได้ก าหนดความลึกไว้ ๙ ฟุต มลรัฐ 
Connecticut และ Massachusetts ได้ก าหนดความลึกไว้ ๑๒ ฟุต เป็นต้น และถือว่า 
ถ้าจะขุดดินเกินกว่าความลึกท่ีก าหนด ให้เป็นหน้าท่ีเด็ดขาด (absolute duty) ของผู้ขุดท่ี
จะต้องจัดให้มีการป้องกันอันตรายมิให้เกิดแก่อาคารและสิ่งก่อสร้างข้างเคียงอื่นๆ ซึ่งถ้า
หากไม่ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้นั นก็จะต้องรับผิดชอบทางแพ่งและทางอาญา 
     (๙.๓) กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ 
     กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการขุดดินนั น 
จากการตรวจสอบ ปรากฏว่า Sand and Granite Quarries Act ๑๙๗๑ (ซึ่งเป็นพระราช 
บัญญัติเกี่ยวกับการขออนุญาตและการควบคุมการด าเนินการในเรื่อง sand and granite 
quarries) ได้บัญญัติค าจ ากัดความของค าว่า “Sand quarry” ในมาตรา ๒ ให้หมายความถึง 
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“ท่ีดินใดๆ ซึ่งได้ใช้แรงงานคน (manual labour) ในกระบวนการใดหรือการด าเนินการ
เพ่ือให้ได้มาหรือเพื่อตกแต่ง (dressing) หรือเพ่ือตระเตรียมเกี่ยวกับทราย กรวด หรือดิน
เพ่ือน ามาขายหรือเพ่ือจุดประสงค์อื่น”  ดังนั น พระราชบัญญัติฉบับนี จึงครอบคลุมในเร่ือง
ท่ีเกี่ยวกับกำรขุดดินด้วยแรงงานคน ซึ่งรายละเอียดของบทบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการ
ด าเนินการตามพระราชบญัญัติดังกล่าวนั น มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี  คือ 
     ๑) การควบคุมการด าเนินการ 
         ในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนด
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือจัดการเกี่ยวกับท่ีดินในจุดประสงค์เกี่ยวกับ Sand quarry หรือ 
granite quarry โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Licensing officer ให้ด าเนินการเช่นว่านั น และ
ถ้าหากบุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวจะต้องมีความผิดและต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
$ ๕,๐๐๐ และในกรณีท่ีเป็นความผิดต่อเนื่องต้องระวางโทษปรับไม่เกินวันละ $ ๑๐๐ 
นับตั งแต่ได้มีการตัดสิน  ดังนั น จากบทบัญญัตินี  จึงท าให้การด าเนินงานดังกล่าวจะต้องขอ
อนุญาตจาก Licensing office เสียก่อน 
     ๒) การอนุญาต 
         การขออนุญาตในการด าเนินการเกี่ยวกับ Sand quarry 
นั น Licensing officer จะให้อนุญาตหรือไม่นั นถือเป็นดุลพินิจของ Licensing officer 
ตามมาตรา ๕ (๑) 
     ๓) เง่ือนไขในการให้อนุญาต  
         ๓.๑) ในการพิจารณาค าขออนุญาตด าเนินการดังกล่าว
นั น Licensing officer อาจเรียกให้ผู้ขออนุญาตนั นแสดงรายละเอียดต่างๆ เพื่อใช้ในการ
พิจารณาได้และถ้าหากผู้ขออนุญาตไม่ด าเนินการตามนั น Licensing officer ก็สามารถ
ปฏิเสธไม่ให้อนุญาตได้ตามมาตรา ๕ (๓) 
         ๓.๒) ใบอนุญาตท่ีออกให้นั นอาจก าหนดระยะเวลาไว้
ตามท่ีเห็นสมควร ซึ่งอาจจะไม่เกิน ๑๒ เดือนก็ได้ ตามมาตรา ๕(๔) 
         ๓.๓) การขออนุญาตนั นจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
อัตราท่ีรัฐมนตรีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
         ๓.๔) Licensing officer อาจจะก าหนดให้มีการวาง
หลักประกันในการด าเนินการของผู้ขออนุญาตทั งหมด หรือตามข้อผูกพันท่ีได้ก าหนดไว้ใน
การให้อนุญาต หรือโดยพระราชบัญญัตินี  หรือโดยข้อบังคับใดๆ ท่ีได้ออกพระราชบัญญัตินี  
ตามท่ีเห็นสมควรเป็นเง่ือนไขในการให้อนุญาตก็ได้ตามมาตรา ๖ 
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         ๓.๕) ในมาตรา ๘ ได้ก าหนดเงื่อนไขในการให้อนุญาต
ไว้ว่า “จะไม่ออกใบอนุญาตให้เว้นแต่ว่า Licensing officer จะเป็นท่ีพอใจว่าการใช้สถานท่ีนั น
เป็น sand quarry หรือ granite quarry จะไม่ 
        ก. เป็นเหตุก่อให้เกิดการรบกวน (nuisance) 
หรือเกิดความเสียหายแก่ผู้ครอบครองท่ีดินหรืออาคารข้างเคียง 
        ข. เป็น เหตุ ให้มูลค่ าและความเป็นปกติสุข 
(amenity) ของที่ดินหรืออาคารข้างเคียงนั นลดน้อยลง หรือ 
        ค. เป็นเหตุก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต
หรือทรัพย์สิน” 
     ๔) มาตรการเพื่อความปลอดภัย 
         ๔.๑) ในมาตรา ๑๓ ได้ก าหนดมาตรการเพื่อความ
ปลอดภัยไว้ว่า ในกรณีของ sand quarry ซึ่งมีหลุมเปิด (open pit) เกิดขึ นจะต้องมีการ
สร้างรั วกั นและให้มีการบ ารุงรักษารั วกั นนั นด้วย และก าหนดให้มีการระมัดระวังอื่นๆ ด้วย
ตามท่ี Licensing officer เห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายหรือความเสียหายต่อ
ชีวิตหรือทรัพย์สิน  
         ๔.๒) ในกรณีท่ี sand quarry ซึ่งไม่ได้ใช้ด าเนินการแล้ว
จะเป็นอันตรายต่อสาธารณะได้ ให้มีการจัดท ารั วกั นตามสมควรเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ และ
ถ้าหากว่าไม่มีการด าเนินการดังกล่าวนั น ผู้ขออนุญาตด าเนินการเกี่ยวกับ sand quarry 
หรือถ้าไม่มีผู้ขออนุญาตผู้ท่ีเป็นเจ้าของท่ีดินดังกล่าว จะต้องมีความผิดและต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน $ ๑๐๐ และในกรณีท่ีเป็นความผิดต่อเนื่องจะปรับไม่เกินวันละ $ ๕๐ ตาม
มาตรา ๑๔ 
     ๕) อ านาจของ Licensing officer 
         ๕.๑) มาตรา ๗ ได้ก าหนดไว้ว่า ในกรณีท่ีผู้ขออนุญาต
ไม่ด าเนินการตามท่ีได้ก าหนดไว้ในการให้อนุญาตหรือโดยพระราชบัญญัตินี หรือโดย
ข้อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี เพื่อประสงค์ท่ีจะป้องกันการก่อการรบกวนหรือเป็น
อันตรายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินได้ Licensing officer อาจส่งหนังสือแจ้งให้ผู้นั นด าเนินการ
ดังกล่าวภายในระยะเวลาตามท่ีได้ก าหนดไว้ก็ได้  และถ้าหากว่าผู้ขออนุญาตนั นไม่
ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนั นอีก Licensing officer อาจจัดให้มีการด าเนินการ
ดังกล่าวนั นโดยให้มีผู้ขออนุญาตเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย และอาจเรียกเก็บโดยหักจากจ านวน
เงินท่ีได้วางไว้เป็นหลักประกันตามมาตรา ๖ ก็ได้ 
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         ๕.๒) ตามมาตรา ๙ ในกรณี ท่ี  sand quarry หรือ 
granite quarry นั นส่งผลกระทบต่อริมตลิ่งของแม่น  า ล าธาร หรือล าน  า Licensing 
officer อาจส่งหนังสือแจ้งให้ด าเนินการซ่อมแซมริมตลิ่งดังกล่าวให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
หรืออาจจะก าหนดให้มีการด าเนินการซ่อมแซมอีกตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนั น
ก็ได้ และถ้าหากไม่ด าเนินการตามนั นก็จะมีความผิดต้องระวางโทษปรับ และนอกจากนั น 
Licensing officer อาจจะจัดให้มีการด าเนินการดังกล่าวนั นแทนก็ได้โดยให้ผู้ขออนุญาต
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย และอาจจะหักเอาจากจ านวนเงินท่ีวางไว้เป็นหลักประกันตามมาตรา ๖ 
ก็ได้ 
        ๕.๓) ตามมาตรา ๑๕ ได้ก าหนดให้อ านาจแก่ Licensing 
officer หรือเจ้าหน้าท่ีหรือลูกจ้างท่ีได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรเข้าไป ใน
เคหสถานซึ่งได้ใช้หรือเชื่อว่าได้ใช้เป็น sand quarry หรือ granite quarry เพื่อท าการ
ส ารวจหรือตรวจตรา หรือเพื่อด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี ได้ และถ้าหากบุคคลใด
ขัดขวางหรือก่อการรบกวนการปฏิบัติงานดังกล่าว ก็จะมีความผิดและต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกิน $ ๑๐๐๐ หรือจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ตามมาตรา ๑๖ 
     ๖) ความรับผิดฐานพยายามหรือสนับสนุน 
         มาตรา ๑๙ ได้ก าหนดให้บุคคลท่ีพยายามกระท า
ความผิดหรือสนับสนุนการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี มีความผิดและต้องระวางโทษ
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ส าหรับความผิดนั น 
     ๗) ความรับผิดจากการกระท าของตัวแทนหรือคนงาน 
         มาตรา ๒๐ ได้ก าหนดให้ผู้ขออนุญาตจ าต้องรับผิดจาก
การกระท า การละเว้นการกระท า การประมาทเลินเล่อ หรือความผิดของตัวแทนหรือ
คนงานท่ีได้ว่าจ้างในทางการท่ีจ้างหรือในทางการของธุรกิจนั นเสมือนเป็นความผิดของ 
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) ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีเกี่ยวข้อง 
       ค าพิพากษาฎีกามาตรา ๑๓๔๓ 
       มาตรา ๑๓๔๓  ห้ามมิให้ขุดดินหรือบรรทุกน  าหนักบนท่ีดินเกิน
ควรจนอาจเป็นเหตุอันตรายแก่ความอยู่มั่นแห่งท่ีดินติดต่อ เว้นแต่จะจัดการเพียงพอเพื่อ
ป้องกันความเสียหาย 
       ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๕๔๔/๒๕๑๖ 
       ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา ๑๓๔๒ มาตรา 
๑๓๔๓ มีเจตนารมณ์ท่ีจะป้องกันมิให้ท่ีดินซึ่งอยู่ชิดแนวเขตท่ีดินนั นพังลงตามธรรมชาติ 
เนื่องจากมีการขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินจนเกินไป จึงก าหนดว่าการขุดคูหรือร่องน  า จะท า
ใกล้แนวเขตท่ีดินกว่าครึ่งหนึ่งแห่งส่วนลึกของคูหรือร่องน  าไม่ได้ 
       โจทก์และมารดาจ าเลยตกลงให้ถือเอาคันนาร่วมทั งคันนาเป็น
แนวเขตท่ีดินร่วมกัน ต่างฝ่ายต่างมีสิทธิร่วมกันใช้คันนาในการท านา  ฉะนั น ในการวัด
ระยะซึ่งกฎหมายก าหนดไว้เพื่อป้องกันดินพังทลายลงไปในกรณีท่ีจ าเลยขุดล ารางในท่ีดิน
ของมารดานั น จึงต้องวัดจากริมคันนาร่วมในท่ีนาด้านของมารดาจ าเลยไปยังล าราง จะวัด
จากจุดกึ่งกลางของคันนาร่วมหาได้ไม่ 
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       การท่ีจ าเลยขุดล ารางชิดกับคันนาร่วมโดยไม่เว้นท่ีว่างไว้ แม้คันนา
ร่วมจะไม่พังทลายลง ก็เป็นการละเมิดสิทธิของโจทก์ท่ีมีอยู่ในคันนาร่วมในฐานะท่ีเป็นเขต
ท่ีดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๒ แล้ว 
       ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๒๔๗๔/๒๕๒๖ 
       การที่จ าเลยขุดดินห่างจากแนวเขตที่ดินของโจทก์เพียง ๑ เมตร 
ลึกเกินสมควรจนเต็มเนื อท่ี เป็นเหตุให้ท่ีดินโจทก์พังทลาย เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๑๓๔๓ 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จ าเลยจึงต้องรับผิดจัดการป้องกันความเสียหาย
เพ่ือไม่ให้ท่ีดินของโจทก์พังทลายต่อไป 
       จ าเลยอ้างว่าฝนตกหนักและน  าท่วมมากเป็นเหตุให้แนวเขต
ท่ีดินพัง อันเป็นเหตุสุดวิสัยท่ีจ าเลยจะป้องกันได้ แต่จ าเลยมิได้ยกขึ นกล่าวมาในศาลชั นต้น 
ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย 
       โจทก์ฟ้องขอให้จ าเลยจัดการป้องกันความเสียหายอันเกิดแก่
ความอยู่มั่นแห่งท่ีดินของโจทก์ท่ีติดต่อกันท่ีดินท่ีจ าเลยขุด มิใช่เรียกค่าเสียหายอันเกิดแต่
มูลละเมิดโดยตรง จึงไม่อยู่ในบังคับแห่งอายุความ ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา ๔๔๘ 
       ค าพิพากษาฎีกามาตรา ๑๓๔๓ 
       มาตรา ๑๓๔๒  บ่อ สระ หลุมรับน  าโสโครก หรือหลุมรับปุ๋ย
หรือขยะมูลฝอยนั น ท่านว่าจะขุดในระยะสองเมตรจากแนวเขตท่ีดินไม่ได้ 
       คูหรือการขุดร่องเพื่อวางท่อน  าใต้ดินหรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันนั น 
ท่านว่าจะท าใกล้แนวเขตท่ีดินกว่าครึ่งแห่งส่วนลึกของคูหรือร่องนั นไม่ได้ แต่ถ้าท าห่างแนว
เขตหนึ่งเมตรหรือกว่านั น ท่านว่าท าได้ 
       ถ้ากระท าการดังกล่าวไว้ในสองวรรคก่อนใกล้แนวเขตไซร้ ท่านว่า
ต้องใช้ความระมัดระวังตามควร เพื่อป้องกันมิให้ดินหรือทรายพังลง หรือให้น  าหรือสิ่ง
โสโครกซึมเข้าไป 
       ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๑๔๘๐/๒๔๙๓ 
       การห้ามขุดคูใกล้แนวเขตท่ีดินกว่าครึ่งหนึ่งแห่งส่วนลึกของคู
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๒ นั น ถ้าตรงเขตท่ีดินเป็นคันนา  
ซึ่งเจ้าของท่ีดินท่ีติดต่อมีสิทธิร่วมกัน โดยจะใช้เป็นทางเดินร่วมกันแล้ว การวัดระยะจากเขต 
ท่ีไปถึงปากคูที่ขุดจะต้องวัดจากริมคันนาด้านท่ีขุดคูไปถึงปากคู ไม่ใช่วัดจากกลางคันนาไป 
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       ค าพิพากษาฎีกาท่ี ๑๐๔๖/๒๕๐๕ 
       จะขุดหลุมส้วมในระยะสองเมตรจากแนวเขตท่ีดินไม่ได้  แม้จะ
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควร หรือป้องกันมิให้ทลายพังลง หรือมิให้น  าหรือสิ่งโสโครก
ซึมได้ก็ตาม 
  ๑.๓. ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขุดดิน พ.ศ. .... ของกรมที่ดิน 
          กรมท่ีดินได้ยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....  
มีหลักการเพื่อควบคุมและก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการขุดดินหรือตักดินให้ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ ซึ่งมีเนื อหาทั งหมด ๒๔ มาตรา (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๑) โดยมี
โครงสร้างเนื อหาสรุปได้ ดังนี  
          (๑) ชื่อพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑) 
       “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....” 
          (๒) วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)  
       ก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นหนึ่งร้องแปดสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และจะให้ใช้บังคับในท้องท่ีใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา 
           (๓) บทบังคับใช ้(ร่างมาตรา ๓) 
        ก าหนดให้บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนท่ีมี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตินี  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี 
แทน 
           (๔) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๔) 
        ก าหนดบทนิยามค าว่า “ขุดดิน” “บ่อดิน” “ใบอนุญาต” 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” “อธิบดี” และนิยามค าว่า “รัฐมนตรี” 
           (๕) มาตรารักษาการ (ร่างมาตรา ๕) 
        ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และมีอ านาจแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงตามท่ี
ก าหนดไว้ใน (๑)-(๙)  
           (๖) บทก าหนดห้ามการขุดดินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่
ได้รับอนุญาต (ร่างมาตรา ๖) 
           (๗) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขุดดิน (ร่าง
มาตรา ๗) 
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           (๘) การพิจารณาออกใบอนุญาตของอธิบดี (ร่างมาตรา ๘) 
           (๙) อายุใบอนุญาตและการต่ออายุใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๙) 
           (๑๐) ก าหนดให้ใบอนุญาตคุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ รับ
ใบอนุญาตด้วย (ร่างมาตรา ๑๐) 
           (๑๑) การอุทธรณ์ค าสั่ งอธิบดี ท่ี ไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่อ
ใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๑) 
           (๑๒) ข้อปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๒) 
           (๑๓) การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๓) 
           (๑๔) อ านาจของอธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไป
ตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๔) 
           (๑๕) อ านาจในการส่ังให้หยุดการขุดดินไว้ชั่วคราว (ร่างมาตรา ๑๕) 
           (๑๖) อ านาจในการยึดเครื่องมือ เครื่องจักร หรือรถยนต์ท่ีใช้ในการ
ขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๖) 
           (๑๗) การแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา ๑๗) 
           (๑๘) ก าหนดให้อธิบดีและพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๑๘) 
           (๑๙) บทก าหนดโทษกรณีท าการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต (ร่าง
มาตรา ๑๙) 
           (๒๐) บทก าหนดโทษให้ริบบรรดาเคร่ืองมือ เครื่องจักร หรือรถยนต์
ท่ีใช้กระท าความผิด (ร่างมาตรา ๒๐) 
           (๒๑) บทก าหนดโทษผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งฝ่าฝืนกฎกระทรวงหรือ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในใบอนุญาต (ร่างมตรา ๒๒) 
           (๒๒) บทก าหนดโทษกรณีขัดขวางพนักงานาเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา 
๒๒) 
           (๒๓) บทก าหนดโทษผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา ๒๓) 
           (๒๔) บทเฉพาะกาล รองรับกรณี ท่ีมีการขุดดินอยู่ก่อนวัน ท่ี
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒๔) 
           (๒๕) บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมและ
ค่าใช้จ่าย 
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  ๑.๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขุดดิน  พ.ศ. .... ของพรรค
ประชำกรไทย 
         พรรคประชากรไทยได้ยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... มีหลักการท านองเดียวกับร่างของกรมท่ีดิน  แต่มีเนื อหาเพียง ๑๑ มาตรา 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ๒) โดยมโีครงสร้างเนื อหาสรุปได้ ดังนี   
         (๑) ชื่อพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑) 
      “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....” 
         (๒) วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒) 
      ก าหนดให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป  
         (๓) บทบังคับใช ้(ร่างมาตรา ๓) 
      ก าหนดให้บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนท่ีมี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตินี  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี 
แทน 
         (๔) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๔) 
      ก าหนดบทนิยามค าว่า “ขุดดิน” “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” “อธิบดี” 
และ “รัฐมนตรี” 
         (๕) บทก าหนดห้ามการขุดดิน เว้นแต่ได้รับอนุญาต (ร่างมาตรา ๕) 
         (๖) อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปตรวจสอบสถานท่ี 
ขุดดินและอ านาจในการออกส่ังเกี่ยวกับการขุดดิน (ร่างมาตรา ๖) 
         (๗) การอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา ๗) 
         (๘) การแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา ๘) 
         (๙) ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๙) 
         (๑๐) บทก าหนดโทษกรณีท าการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต และ
กรณีฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา ๑๐) 
         (๑๑) มาตรารักษาการ (ร่างมาตรา ๑๑) 
        ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และมีอ านาจแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  
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พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  ๑.๕ กำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขุดดิน พ.ศ. .... 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
        ๑.๕.๑ ในชั นการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณา เร่ือง การแก้ไข
ปัญหาการขุดดินซึ่งท าให้ท่ีดินข้างเคียงพังทลายแล้ว มีความเห็นให้ยกร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... มีหลักการให้การขุดดินลึกกว่าท่ีก าหนดต้องได้รับอนุญาต โดย
มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา๕ 
        ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... มีหลักการเพื่อควบคุมและก าหนดมาตรการเกี่ยวกับการขุดดินหรือตักดินให้
ถูกต้องตามหลักวิชาการท านองเดียวกับร่างของกรมท่ีดิน แต่มีการแบ่งเนื อหาออกเป็น
หมวดหมู่ มีเนื อหาทั งหมด ๓๒ มาตรา (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) โดยมีโครงสร้าง
เนื อหาสรุปได้ ดังนี   
        (๑) ชื่อพระราชบัญญัติ (ร่างมาตรา ๑) 
     “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....” 
        (๒) วันใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๒)  
     ก าหนดให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
        (๓) บทบังคับใช ้(ร่างมาตรา ๓) 
     ก าหนดให้บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนท่ีมี
บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทบัญญัตินี  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี 
แทน 
        (๔) บทนิยาม (ร่างมาตรา ๔) 
     ก าหนดบทนิยามค าว่า “พื นดิน” “ขุดดิน” “บ่อดิน”  
“ผู้ใบอนุญาต” “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” “ผู้อนุญาต” และ “รัฐมนตรี” 
        (๕) บทยกเว้นมิให้ใช้บังคับกับการขุดดินซึ่งกระท าโดยอาศัย
อ านาจตามกฎหมายอ่ืน (ร่างมาตรา ๕) 
        (๖) มาตรารักษาการ (ร่างมาตรา ๖) 

                                                 

  ๕ บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เรื่อง ยกร่างกฎหมายเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการขุดดินซึ่งท าให้ที่ดินข้างเคียงพังทลาย ครั งที่ ๒ (๗๒/๒๕๓๔) ๔๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่ 
๙ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) 



๒๐ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

     ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และมีอ านาจแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวงตามท่ี
ก าหนดไว้ (๑)-(๗)  
   หมวด ๑  การขออนุญาตและการออกใบอนุญาต 
        (๗) ห้ามการขุดดินในระดับความลึกท่ีก าหนด เว้นแต่ได้รับ
อนุญาต (ร่างมาตรา ๗) 
        (๘) ก าหนดเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๘) 
        (๙) ให้ ใบอนุญาตคุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้ รับ
ใบอนุญาตด้วย (ร่างมาตรา ๙) 
        (๑๐) การอุทธรณ์ค าสั่งไม่ออกใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๐) 
        (๑๑) ข้อปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๑) 
        (๑๒) ข้อปฏิบัติในกรณีขุดดินพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึก
ด าบรรพ ์หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา (ร่างมาตรา ๑๒) 
        (๑๓) การขอรับใบแทนใบอนุญาตท่ีสูญหายหรือถูกท าลาย 
(ร่างมาตรา ๑๓) 
        (๑๔) การเลิกการขุดดินต้องแจ้งให้เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาต
ทราบภายในสิบห้าวัน (ร่างมาตรา ๑๔) 
   หมวด ๒  พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
        (๑๕) อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปตรวจสอบ
สถานท่ีขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๕) 
        (๑๖) อ านาจในการสั่งให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข จัดการป้องกัน 
หรือหยุดการขุดดิน (ร่างมาตรา ๑๖) 
        (๑๗) การอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา ๑๗) 
        (๑๘) การแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา ๑๘) 
        (๑๙) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา (ร่างมาตรา ๑๙) 
   หมวด ๓  การแก้ ไขใบอนุญาตและการเพิ กถอนใบอนุญาต 
        (๒๐) อ านาจในการแก้ไขใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๒๐) 
        (๒๑) การพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๒๑) 
        (๒๒) การอุทธรณ์ค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๒๒) 



๒๑ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

   บทก าหนดโทษ 
        (๒๓) บทก าหนดโทษผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง (ร่างมตรา ๒๓) 
        (๒๔) บทก าหนดโทษกรณีท าการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(ร่างมาตรา ๒๔) 
        (๒๕) บทก าหนดโทษผู้ซึ่งไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
ใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๒๕) 
        (๒๖) บทก าหนดโทษ กรณีไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรณี
ขุดดินพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทาง
การศึกษาในด้านธรณีวิทยา (ร่างมาตรา ๒๖) 
        (๒๗) บทก าหนดโทษ กรณีไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีในกรณี
ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลาย หรือไม่แจ้งในกรณีเลิกการขุดดิน (ร่างมาตรา ๒๗) 
        (๒๘) บทก าหนดโทษ กรณีขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวก
แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา ๒๘) 
        (๒๙) บทก าหนดโทษ กรณีฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
(ร่างมาตรา ๒๙) 
        (๓๐ ) อ านาจในการเปรียบเที ยบปรับ  (ร่ างมาตรา ๓๐) 
        (๓๑) บทก าหนดโทษ กรณีนิติบุคคลกระท าความผิด (ร่าง
มาตรา ๓๑) 
   บทเฉพาะกาล 
        (๓๒) บทเฉพาะกาล รองรับกรณีท่ีมีการขุดดินอันมีลักษณะท่ี
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี อยูใ่นวันท่ีพระราชบญัญัตินี ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๒) 
        (๒๙) บัญชีท้ายพระราชบัญญัติ ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย 
        ๑.๕.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... 
ท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
       ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนั งสือถึ งส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี๖ แจ้งผลการด าเนินการตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  
ฤชุพันธุ์) ท่ีให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา เรื่อง 

                                                 

  ๖ หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่  นร ๐๖๐๑/๑๒๙๓ ลงวันที่  
๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) 



๒๒ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

บริษัทจัดสรรท่ีดินขุดดินท าให้ท่ีดินข้างเคียงพังทลายและสูญหาย โดยคณะกรรมกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาปัญหาดังกล่าวประกอบกับกฎหมาย
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศสิงคโปร์ แล้ว เห็นว่า 
การยกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหานี  สมควรตราเป็นพระราชบัญญัติและได้ยกร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... โดยมสีาระส าคัญสรุปได้ ดังนี ๗  
       (๑) ให้มี “คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน” ประกอบด้วย
อธิบดีกรมโยธาธิการเป็นประธาน และผู้แทนส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจ านวน ๗ คน เป็น
กรรมการ (ร่างมาตรา ๗) 
       (๒) ให้ “คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน” มีอ านาจหน้าท่ี 
ในการให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้รักษาการตามร่าง
พระราชบัญญัตินี ในการออกกฎกระทรวงก าหนดบริเวณห้ามออกใบอนุญาตขุดดิน ก าหนด
ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดิน
ท่ีจะขุด และระยะห่างจากขอบบ่อดินตามชนิดของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ก าหนดวิธีการให้
ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก และก าหนดหลักเกณฑ์ 
และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต (ร่างมาตรา ๘) 
       (๓) ก าหนดให้การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพื นดินเกินสาม
เมตร ซึ่งเป็นความลึกในระดับท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อท่ีดินข้างเคียง ต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งการควบคุมการขุดดินในระดับความลึกดังกล่าว สอดคล้องกับ
กฎหมายของมลรัฐ New Jersey มลรัฐ Connection มลรัฐ Massachusetts มลรัฐ 
New York และมลรัฐ Arizona ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีก าหนดให้การขุดดินโดยมีความ
ลึกระหว่าง ๘ ฟุต ถึง ๑๒ ฟุต จะต้องจัดให้มีการป้องกันการพังทลายของดินและต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกฎหมายก าหนด (ร่างมาตรา ๑๑) 
       (๔) ก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขุดดินต้องเสนอแผนผังบริเวณ
และรายการตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวงพร้อมค าขออนุญาต และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 
ผู้รับใบอนุญาตขุดดินต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในใบอนุญาต และห้ามมิให้ขุดดินผิด
ไปจากแผนผังบริเวณและรายการท่ีได้รับอนุญาต โดยให้ใบอนุญาตมีอายุสองปี (ร่างมาตรา 
๑๒ ร่างมาตรา ๑๔ และร่างมาตรา ๑๕) 

                                                 

  ๗ บันทึกสรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... (เรื่อง
เสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) 



๒๓ 
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       (๕) ก าหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะ
ได้รับความเสียหายจากการขุดดินอันฝ่าฝืนร่างพระราชบัญญัตินี  มีสิทธิร้องขอให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการขุดดินได้ (ร่างมาตรา ๑๔ วรรคสอง และร่างมาตรา ๑๘ วรรคสอง
และวรรคสาม) 
       (๖) ก าหนดข้อยกเว้นส าหรับการขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับ
พื นดินเกินสามเมตรโดยไม่ต้องขอรับใบอนุญาตขุดดินไว้  ๒ กรณี คือ กรณีแรก การขุด 
บ่อน  าใช้ท่ีมีพื นท่ีปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร และกรณีท่ีสอง การขุดดินในท่ีดินอันเป็น 
สาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อใช้น  าในการเกษตรหรือเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกัน  ทั งนี  เนื่องจากการขุดดินในกรณีแรก ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีการป้องกัน
การพังทลายของดินเพื่อให้มีพื นท่ีว่างภายในบ่อส าหรับเป็นท่ีขังของน  าอยู่แล้ว และการขุด
ใช้ลักษณะนี  โดยท่ัวไปจะเป็นการขุดดินซึ่งอยู่ในชนบท ส่วนการขุดดินในกรณีท่ีสองนั น 
เนื่องจากเป็นการขุดดินในท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งแม้จะ
เป็นการขุดดินโดยประชาชนในท้องถิ่นก็ตาม แต่เป็นการริเร่ิมด าเนินการโดยทางราชการ
ซึ่งทางราชการสามารถควบคุมการขุดดินในกรณีนี ได้ (รา่งมาตรา ๑๗) 
       (๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับการขุดดินท่ีมีความลึกไม่เกินสาม
เมตร ซึ่งเป็นกรณีท่ีไม่ต้องขออนุญาต จะต้องขุดในระยะไม่ต่ ากว่าสองเท่าของความลึกของ
บ่อดินที่ขุด (ร่างมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง) 
       (๘) ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ี 
ขุดดินท่ีมีความลึกเกินสามเมตรได้ และกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินได้ก่อ
หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้มีการแก้ไขหรือป้องกันความเสียหายนั น  หรือสั่งให้
หยุดการขุดดิน หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้ (ร่างมาตรา ๒๐ ร่างมาตรา ๒๑ และร่าง
มาตรา ๒๕) 
       (๙) ก าหนดให้ความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี  นอกจาก
ความผิดฐานขุดดินในบริเวณห้ามออกใบอนุญาตขุดดินร่างมตรา ๒๘ วรรคสอง เป็น
ความผิด ท่ี เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับได ้(ร่างมาตรา ๓๖)  
       (๑๐) ก าหนดให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ชิดหรือติดต่อกับ
ท่ีดินท่ีมีการกระท าความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี  และได้รับความเสียหายเนื่องจาก
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การกระท าความผิดนั นเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีสิทธิฟ้องคดีได้เอง (ร่างมาตรา ๓๘) 
       (๑๑) ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ขุดดินอันมีลักษณะท่ีจะต้องขอ
อนุญาตตามร่างพระราชบัญญัตินี ในวันท่ีร่างพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ  ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขออนุญาตและการอนุญาตตามมาตรา ๑๑ ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๓๙) 
       ทั งนี  โดยจัดรวมบทบัญญัติในแต่ละเร่ืองไว้เป็นหมวดต่างๆ ดังนี   
       บทท่ัวไป (ร่างมาตรา ๑-๖) 
       หมวด ๑  คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน (ร่างมาตรา ๗-๑๐) 
       หมวด ๒ การขออนุญาตและการอนุญาต (ร่างมาตรา ๑๑-๑๙) 
       หมวด ๓  พนักงานเจ้าหน้าท่ี (ร่างมาตรา ๒๐-๒๓) 
       หมวด ๔  การแก้ไขใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต (ร่าง
มาตรา ๒๔-๒๕) 
       หมวด ๕  การอุทธรณ ์(ร่างมาตรา ๒๖-๒๗) 
       หมวด ๖ บทก าหนดโทษ (ร่างมาตรา ๒๘-๓๘) 
       บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๓๙) 
        ๑.๕.๓ ค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ให้พิจารณา
แก้ไขร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน  พ.ศ. .... ท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๘ 
       รองนายกรัฐมนตรี  (นายมีชัยฯ) ได้มีค าสั่ งให้ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี  
       (๑) การขุดดินไม่สมควรต้องขอรับใบอนุญาต เพียงแต่แจ้งความ
ประสงค์ต่อทางราชการ แต่ผู้ขุดดินต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และจัดท ามาตรการตาม (๒) 
       (๒) การป้องกันปัญหาอันเกิดหรือสืบเนื่องจากการขุดดิน 
ในกรณีนี  ควรกระท าในลักษณะท่ีทางราชการ (หรือท้องถิ่น) ก าหนดหลักเกณฑ์ในการขุด
และมาตรการป้องกันอันตรายอันเกิดหรือสืบเนื่องจากการขุดดิน 
       (๓) ในกรณีท่ีการขุดดินก่อให้เกิดความเสียหาย ผู้ขุดดินต้องรับผิด
ทางแพ่งต่อเจ้าของที่ดินข้างเคียง 

                                                 

  ๘ บันทึกข้อความส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กองบริการประชาชน ลงวันที่  
๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) 



๒๕ 
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        ๑.๕.๔ ผลการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๙ 
         ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี  (นายมีชัย   
ฤชุพันธุ์) ท่ีให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... แล้ว มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี   
         (๑) แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. ....” และปรับปรุงเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติ  เพื่อให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกฎหมายท่ีมุ่งเน้นด้านการก ากับดูแลมากกว่าการควบคุม 
         (๒ ) ส าหรับค าสั่ งของรองนายกรัฐมนตรี  ข้ อ  (๑ ) นั น 
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) เห็นว่า มาตรการตามร่างเดิมท่ี
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ตรวจพิจารณาแล้ว คือ ร่าง
มาตรา ๕ ซึ่งให้อ านาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใน
การขุดดิน วิธีการขุดดินท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยนั น
เป็นมาตรการท่ีเพียงพอแล้ว 
         (๓) ปรับปรุงบทบัญญัติในหมวด ๒ (การขออนุญาตและการ
อนุญาต) ของร่างเดิม จากการท่ีก าหนดให้ผู้ขุดดินท่ีมีความลึกเกิน ๓ เมตร ต้องได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินการ เป็นเพียงการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยยื่นเอกสารหลักฐานแจ้งข้อมูลท่ีจ าเป็นตามกฎหมาย เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั น (ร่างมาตรา ๑๒)  
นอกจากนี  ได้ปรับปรุงร่างมาตรา ๑๔ (หน้าท่ีของผู้ขุดดิน) ให้สอดคล้องกับหลักการในร่าง
มาตรา ๑๒ ท่ีปรับปรุงใหม่ และเพิ่มบทบัญญัติในร่างมาตรา ๑๕ ทวิ ก าหนดให้ผู้ขุดดินไม่ว่า
จะเป็นเจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายของบุคคลหรือสภาพแวดล้อมอันเกิดจากการขุดดิน ส่วนมาตรการอื่น
ตามร่างเดิมคงไว้ตามเดิม 
         (๔) ตัดบทบัญญัติในหมวด ๔ (การแก้ไขใบอนุญาตและการ
เพิกถอนใบอนุญาต) ออก เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายท่ีเน้นการก ากับ
ดูแลมากกว่าการควบคุม 

                                                 

  ๙ บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ เรื่อง บริษัทจัดสรรที่ดินขุดดินท าให้ที่ดินข้างเคียง
พังทลายและสูญหาย (ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....) (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) 
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         (๕ ) ปรับปรุงบทบัญญั ติ ในหมวด  ๓ (อ านาจพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี) หมวด ๕ (การอุทธรณ์) หมวด ๖ (บทก าหนดโทษ) บทเฉพาะกาล และบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของร่างเดิม ให้สอดคล้องกับหลักการในบทบัญญัติหมวด ๒ 
ท่ีปรับปรุงใหม่ และได้เพิ่มมาตรการลงโทษในกรณีท่ีผู้ขุดดินฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องท่ีท่ีสั่งให้หยุดการขุดดินเนื่องจากการขุดดินก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือสภาพแวดล้อม โดยให้มีโทษเท่ากับผู้ฝ่าฝืนท าการขุดดินโดยไม่
ปฏิบัติตามบทบัญญัติหมวด ๒ (ร่างมาตรา ๑๒)  
         (๖) ปรับปรุงบทบัญญัติในหมวดท่ัวไป และหมวด ๑ (คณะ
กรรมการฯ) ให้สอดคล้องกันด้วย 
        ๑.๕.๕ มติคณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการ
ขุดดิน พ.ศ. .... ๑๐ 
         คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๓๕ เห็นชอบร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
และให้กระทรวงมหาดไทยเสนอร่างพระราชบัญญัตินี ให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาต่อไป 
         ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๖ มกราคม 
๒๕๓๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัตินี เพื่อไป
พิจารณาทบทวนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั ง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ลงมติอนุมัติตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
         กระทรวงมหาดไทยได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว 
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั ง โดยมีความเห็นด้วยว่าการใช้บังคับร่างพระราชบัญญัตินี 
ไม่สมควรใช้บังคับทันที เพราะอาจกระทบถึงประชาชนส่วนใหญ่ หากจะใช้บังคับในท้องท่ีใด 
มีบริเวณเพียงใด ควรให้รัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมดูแล และกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไข
ชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....” รวมทั ง
แก้ไขชื่อคณะกรรมการฯ เป็น “คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน” กับแก้ไขร่างมาตรา ๒ 
ร่างมาตรา ๗ และร่างมาตรา ๘ ให้สอดคล้องกันด้วย 

                                                 

  ๑๐ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร ๐๒๐๓/๖๗๔๓ ลงวันที่  ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๓๖ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖) 
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         คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม 
๒๕๓๖ ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ท่ีกระทรวง 
มหาดไทยเสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับ
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณา ดังนี  
         (๑) คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน ในร่างมาตรา ๘ อาจ
เพิ่มอธิบดีกรมศิลปากรหรือผู้แทนเป็นกรรมการอีก  ๑ ท่าน ตามความจ าเป็นเพื่อให้
สอดคล้องกับร่างมาตรา ๑๙  
         (๒) อัตราค่าธรรมเนียมการขุดดินซึ่งก าหนดเป็นปี  คือ ปีละ 
๕๐๐ บาท นั น น่าจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในบางกรณี เพราะอาจมีการขุดดินเป็น
การชัว่คราวหรือเฉพาะกาล 
         (๓) ประชาชนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาลอาจมี
ความจ าเป็นต้องขุดดินเพ่ือประกอบอาชีพ เช่น การขุดดินเพ่ือท าบ่อเลี ยงปลา จึงไม่ควรท่ี
จะให้พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล จึงมอบให้กระทรวง 
มหาดไทยรับข้อสังเกตนี ไปประกอบการพิจารณาในการประกาศก าหนดให้พระราชบัญญัตินี 
ใช้บังคับในท้องท่ีใดด้วย 
        ๑.๕.๖ ผลการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๑๑ 
         ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการและส่งให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว มีการแก้ไข ดังนี  
         (๑) ชื่อร่างพระราชบัญญัติท่ีกระทรวงมหาดไทยแก้ไขเป็น 
“ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....” นั น กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ 
เห็นควรคงชื่อร่างพระราชบัญญัติไว้ตามเดิม คือ “ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....” 
เนื่องจากร่างพระราชบัญญัตินี มีสาระส าคัญเป็นการก ากับดูแลการขุดดินท่ีมีความลึกเกิน 
๓ เมตร ผู้ขุดดินจึงมีหน้าท่ีเพียงแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
และปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขุดดินเท่านั น ชื่อร่าง
พระราชบัญญัติท่ีกระทรวงมหาดไทยแก้ไขจึงไม่ตรงกับสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ

                                                 

  ๑๑ บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... (เรื่อง
เสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖) 
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ดังกล่าว  นอกจากนี ได้แก้ไขชื่อหมวด ๑ และร่างมาตรา ๘ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อร่าง
พระราชบัญญัติด้วย 
         (๒) ร่างมาตรา ๒ (วันใช้บั งคับ) ท่ีกระทรวงมหาดไทย 
มีความเห็นว่า ไม่สมควรใช้บังคับทันที ควรให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยท่ีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดท้องท่ีและบริเวณท่ีพระราชบัญญัติ 
มีผลใช้บังคับนั น กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัตินี  
มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายหรือความเสียหายจากการขุดดินท่ีจะเกิดแก่ประชาชน
และสภาพแวดล้อม และโดยท่ีข้อเท็จจริงปรากฏว่า การขุดดินโดยเฉพาะธุรกิจการขุดดิน
กระท ากันทั งในและนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
ก าหนดมาตรการป้องกันอันตรายหรือความเสียหายเช่นว่านั น  จึงสมควรใช้บังคับร่าง
พระราชบัญญัตินี ท่ัวทั งประเทศ ส าหรับข้อสังเกตของรัฐมนตรีท่ีว่า ร่างพระราชบัญญัตินี 
ไม่ควรใช้บังคับนอกเขตเทศบาลและสุขาภิบาล เพราะอาจกระทบถึงการขุดดินเพ่ือ
ประกอบอาชีพ เช่น การขุดดินเพื่อท าบ่อเลี ยงปลา นั น ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยชี แจงว่า 
ร่างพระราชบัญญัตินี ไม่กระทบถึงการขุดดินในกรณีดังกล่าว เพราะโดยปกติบ่อเลี ยงปลา
จะมีความลึกไม่เกิน ๓ เมตร  ดังนั น กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ จึงได้ตัดหลักการท่ี
กระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมไว้ในร่างมาตรา ๒ ออก 
         (๓) ร่างมาตรา ๘ (คณะกรรมการการขุดดิน) ได้เพ่ิมเติมอธิบดี
กรมศิลปากรหรือผู้แทนเป็นกรรมการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกต 
         (๔) อัตราค่าธรรมเนียมการขุดดินซึ่งคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า 
การคิดค่าธรรมเนียมเป็นรายปี น่าจะไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงบางกรณี เพราะอาจมีการ
ขุดดินเป็นชั่วคราวหรือเฉพาะกาลนั น กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ได้แก้ไขเป็นให้
เรียกเก็บเป็นรายครั ง  
         (๕) แก้ไขหลักการเกี่ยวกับอ านาจสั่งการชั่วคราวของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีจนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งการเป็นอย่างใดภายใน ๗ วัน ตามร่างเดิมในร่าง
มาตรา ๘ และร่างมาตรา ๒๑ (ร่างใหม่ร่างมาตรา ๑๙ และร่างมาตรา ๒๒) โดยเห็นว่า  
การให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีระดับล่างเกินไปมีอ านาจสั่งการแก้ไขเป็นการชั่วคราวนั น 
ไม่เหมาะสม เพราะเอกชนผู้เกี่ยวข้องจะสับสนว่าตนจะอุทธรณ์ค าสั่งของผู้ใด จึงสมควรให้
เจ้าพนักงานระดับล่างมีอ านาจในการตรวจตราและรายงานเท่านั น  และสมควรเพิ่ม
บทบัญญัติการมอบอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นไว้เป็นพิเศษเพื่อให้มอบอ านาจได้
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มากกว่าระเบียบบริหารราชการปกติ  ทั งนี  เพื่อให้สามารถมอบอ านาจให้บุคคลท่ีเหมาะสม 
สั่งการแทนได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาความฉับไวในการสั่งการกรณีฉุกเฉินได้ด้วย๑๒ 
        ๑.๕.๗ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว๑๓ 
          คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ 
เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณาเสร็จแล้ว และให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
อีกครั งหนึ่งให้ร่างพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล หากมี
การขุดดินหรือตักดินเพื่อไปท่ีก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศัย หรือเพื่อกิจการอื่นจนอาจก่อให้เกิด
อันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภั ยของประชาชน  ก็ ให้ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดห้ามการขุดดินเป็นพื นท่ีและเป็นครั งคราวไป 
          ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ตาม
มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ได้แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี   
          (๑) เพิ่มเติมบทบัญญัติก าหนดท้องท่ีใช้บังคับพระราชบัญญัตินี 
โดยให้มีผลใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
ราชการส่ วน ท้องถิ่ นตาม ท่ีจะมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น  (ท านองเดียวกับ
กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา)  ทั งนี  เพื่อให้ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีให้
พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้ขยายออกไปถึงกรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีจะมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ นด้วย (ร่างมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง) 
          (๒) ส าหรับกรณีท่ีมีการขุดดินในท้องท่ีท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินหรือต่อสภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน 
รัฐมนตรีมีอ านาจออกประกาศได้อย่างกว้างๆ ก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี  
ในท้องท่ีดังกล่าวตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้ (ร่างมาตรา ๓ วรรคสอง) และก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นปิดประกาศดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย (ร่างมาตรา ๓ วรรคสาม) 

                                                 

  ๑๒ บันทึกข้อความเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) 
พิจารณา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖) 
  ๑๓ บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... (เรื่อง
เสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖) 



๓๐ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

          (๓) แก้ไข (๒) และ (๕) กับเพิ่ม (๖) ของบทนิยามค าว่า  
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในร่างมาตรา ๔ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขตามข้อ (๑) และ (๒) ด้วย 
          (๔) ปรับปรุงบทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๓๘) เพ่ือรองรับการ
ขุดดินซึ่งกระท าอยู่ก่อนใช้บังคับพระราชบัญญัตินี  และรองรับการขุดดินในท้องท่ีซึ่งไม่อยู่
ในบังคับพระราชบัญญัตินี ภายหลังมีการขยายเขตหรือจัดตั งราชการส่วนท้องถิ่นขึ นใหม่  
  ๑.๖ กำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน พ.ศ. .... ของ
สภำผู้แทนรำษฎร 
        ๑.๖.๑ การตรวจพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระท่ี ๑ มีการ
เสนอร่างเกี่ยวกับการขุดดินให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ๒ ฉบับ คือ 
        (๑) ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ และ 
        (๒) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... 
ของคุณภูม ิสาระผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
        ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ทั งสองฉบับ ด้วยคะแนนเสียง ๒๐๙:๐ โดยให้ใช้ร่างฯ ของรัฐบาลเป็นหลัก และมีมติให้ตั ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... จ านวน ๒๗ คน 
ประกอบด้วย๑๔ 
         (๑) นายถวิล  ไพรสณฑ์  ประธานคณะกรรมาธิการ 
         (๒) พลต ารวจโท วิโรจน์  เปาอินทร์  รองประธานฯ คนท่ี ๑ 
         (๓) นายประกิจ  พลเดช  รองประธานฯ คนท่ี ๒ 
         (๔) นางอัญชล ี วานิช เทพบุตร  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
         (๕) นายธีระ  มณีโรจน์  กรรมาธิการ 
         (๖) นายสมศักดิ์  เลิศบรรณพงษ์ กรรมาธิการ 
         (๗) นายสุจินต์  พฤกษ์อุดม กรรมาธิการ 
         (๘) นายธีระชัย  ศิริขันธ ์  กรรมาธิการ 
         (๙) นางปิยะนุช  โปตะวณิช กรรมาธิการ 
         (๑๐) นายมติ  ตั งพานิช  กรรมาธิการ 

                                                 

  ๑๔ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั งที่ ๒๗ (สมัยสามัญ
ทั่วไป) วันพุธ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๒ และบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขดุ พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งที ่๑ วันพุธ ที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 



๓๑ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

         (๑๑) นายสุนทร  มณีสวัสดิ์ กรรมาธิการ 
         (๑๒) นายธนเทพ  ทิมสุวรรณ กรรมาธิการ 
         (๑๓) นายอ านวย  คลังผา  กรรมาธิการ 
         (๑๔) นายปัญญา  จีนาค า  กรรมาธิการ 
         (๑๕) นายสุรเชษฐ ์ แวอาแซ กรรมาธิการ 
         (๑๖) นายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ กรรมาธิการ 
         (๑๗) นายสมัย  เจริญช่าง  กรรมาธิการ 
         (๑๘) นางวรศุล ี เชาว์ศิริกุล กรรมาธิการ 
         (๑๙) นายสมควร  รวิรัฐ  กรรมาธิการ 
         (๒๐) นายประทวน  เขียวฤทธิ์ กรรมาธิการ 
         (๒๑) นายสิทธิชัย  โควสุรัตน์ กรรมาธิการ 
         (๒๒) นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ กรรมาธิการ 
         (๒๓) นายณัฐวุฒ ิ ประเสริฐสุวรรณ  กรรมาธิการ 
         (๒๔) นายกุมพล  สภาวสุ  กรรมาธกิาร 
         (๒๕) นางลักษณา  เพียรเจริญทรัพย ์ กรรมาธิการ 
         (๒๖) นายประสิทธิ ์ ตั งศรีเกยรติกุล  กรรมาธิการ 
         (๒๗) นายสุรพล  พงษ์ไทยพัฒน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ 
        ๑.๖.๒ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....  
         ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... 
โดยรวมเนื อหาของร่างพระราชบัญญัติทั งสองฉบับเป็นฉบับเดียวกัน รวมการพิจารณา
ทั งสิ น ๑๒ ครั ง  ทั งนี  มีผู้แทนจากกรมโยธาธิการ กรมชลประธาน กรมท่ีดิน กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมชี แจงรายละเอียดและ
ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี ๑๕ 
         (๑) ชื่อร่างพระราชบัญญัติ มีการแก้ไข 
         (๒) หลักการ   มีการแก้ไข 
         (๓) เหตุผล   มีการแก้ไข 

                                                 

  ๑๕ บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งที ่๑๒ วันพฤหัสบดี ที ่๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ 



๓๒ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

         (๔) ค าปรารภ   มีการแก้ไข 
         (๕) ร่างมาตรา ๑   มีการแก้ไข 
         (๖) ร่างมาตรา ๒   ไม่มีการแก้ไข 
         (๗) ร่างมาตรา ๓   มีการแก้ไข 
         (๘) ร่างมาตรา ๔   มีการแก้ไข 
         (๙) ร่างมาตรา ๕   มีการแก้ไข 
         (๑๐) ร่างมาตรา ๖ ทว ิ  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 
         (๑๑) ร่างมาตรา ๖ ตรี  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 
         (๑๒) ร่างมาตรา ๗  มีการแก้ไข 
         (๑๓) ร่างมาตรา ๘  ไม่มีการแก้ไข 
         (๑๔) หมวด ๑ คณะกรรมการการขุดดิน  มีการแก้ไข 
         (๑๕) ร่างมาตรา ๙  มีการแก้ไข 
         (๑๖) ร่างมาตรา ๑๐  มีการแก้ไข 
         (๑๗) ร่างมาตรา ๑๐ ทว ิ  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 
         (๑๘) ร่างมาตรา ๑๐ ตรี  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 
         (๑๙) ร่างมาตรา ๑๑  ไม่มีการแก้ไข 
         (๒๐) ร่างมาตรา ๑๒  ไม่มีการแก้ไข 
         (๒๑) หมวด ๒ การขุดดิน  ไม่มีการแก้ไข 
         (๒๒) ร่างมาตรา ๑๓  มีการแก้ไข 
         (๒๓) ร่างมาตรา ๑๓ ทว ิ  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 
         (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 ทว ิการถมดิน คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 



๓๓ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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         (๓๒) ร่างมาตรา ๒๑ ทว ิ  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 
         (๓๓) ร่างมาตรา ๒๑ ตรี  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 
         (๓๔) ร่างมาตรา ๒๑ จัตวา  คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 
         (๓๕) หมวด ๓ พนักงานเจ้าหน้าท่ี  ไม่มีการแก้ไข 
         (๓๖) ร่างมาตรา ๒๑ เบญจ คณะกรรมาธิการเพิ่มขึ นใหม่ 
         (๓๗) ร่างมาตรา ๒๒  มีการแก้ไข 
         (๓๘) ร่างมาตรา ๒๓  มีการแก้ไข 
         (๓๙) ร่างมาตรา ๒๔  ไม่มีการแก้ไข 
         (๔๐) ร่างมาตรา ๒๕  มีการแก้ไข 
         (๔๑) หมวด ๔ การอุทธรณ ์ ไม่มีการแก้ไข 
         (๔๒) ร่างมาตรา ๒๖  มีการแก้ไข 
         (๔๓) หมวด ๕ บทก าหนดโทษ 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 อหาค าอธิบายความเป็นมา
รายมาตรา 
        ๑.๖.๓ การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที ่๒ และวาระที่ ๓ 
          ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. .... ท่ีคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาเสร็จแล้ว และเห็นชอบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  



๓๔ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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ท่ีเห็นควรแก้ไขเหตุผลประกอบร่างฯ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และครอบคลุมเจตนารมณ์
ในการตราพระราชบัญญัตินี ๑๖  
  ๑.๗ กำรตรวจพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. .... ของวุฒิสภำ 
        ๑.๗.๑ การตรวจพิจารณาของวุฒิสภาในวาระท่ี ๑  
        ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ) ท่ีสภาผู้แทนราษฎร
เห็นชอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ๑๐๓:๑ เสียง และให้เสนอต่อคณะกรรมาธิการการปกครอง
ของวุฒิสภาพิจารณา ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายพินิจ  จารุสมบัติ) 
เสนอ๑๗ 
        โดยท่ีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วย
การเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีร่างพระราชบัญญัติมาถึง
วุฒิสภา (ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุม) วุฒิสภาได้รับเมื่อวันท่ี ๑๐ 
กันยายน ๒๕๔๒ ต่อมาท่ีประชุมวุฒิ สภาได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตินี ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ตามความในมาตรา ๑๗๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  โดยคณะกรรมาธิการการปกครองของวุฒิสภา 
ประกอบด้วย๑๘ 
         (๑) นายอารีย์  วงศ์อารยะ ประธานคณะกรรมาธิการ 
         (๒) นายนิพนธ ์ วิสิษฐยุทธศาสตร ์รองประธานฯ คนท่ี ๑ 
         (๓) นายเอี่ยม  ฉายางาม  รองประธานฯ คนท่ี ๒ 
         (๔) นายรังสรรค์  แสงสุข  โฆษกคณะกรรมาธิการ 
         (๕) นายชนะศักดิ์  ยุวบูรณ ์ กรรมาธิการ 
         (๖) นายชูวงศ ์ ฉายะบุตร  กรรมาธิการ 
         (๗) คุณหญิงนันทกา  สุประภาตะนันทน ์ กรรมาธิการ 

                                                 

  ๑๖ รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒ 
  ๑๗ รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ ที่ ๑๗ 
กันยายน ๒๕๔๒ 
  ๑๘ รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา  



๓๕ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

         (๘) พลต ารวจเอก พจน์  บุณยะจินดา  กรรมาธิการ 
         (๙) นายวรรณไว  พัธโนทัย  กรรมาธิการ 
         (๑๐) นายสมพงศ ์ ศรียะพันธุ ์ กรรมาธิการ 
         (๑๑) พลเอก สิทธ ิ จิรโรจน์ กรรมาธิการ 
         (๑๒) นายสุวรรรณ  ปัญญาภาศ กรรมาธิการ 
         (๑๓) นายอมร  จันทรสมบูรณ ์ กรรมาธิการ 
         (๑๔) นายอักขราทร  จุฬารัตน กรรมาธิการ 
         (๑๕) นายโอศถ  โกศิน  กรรมาธิการ 
         (๑๖) นายไพบูลย ์ ช่างเรียน เลขานุการฯ 
         (๑๗) นายธีรพจน์  จรูญศร ี ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
       ๑.๗.๒ การพิจารณาของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา  
        ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... โดยมีผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมโยธาธิการ) เป็นผู้ชี แจง
แสดงความคิดเห็น และมีสมาชิกวุฒิสภาแปรญัตติ ๓ คน คือ (๑) นายเกษม  สรศักดิ์ (๒) 
นายปกิต  พัฒนกุล (๓) นายสุชน  ชาลีเครือ สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ ได้ 
ดังนี ๑๙ 
        (๑) ชื่อร่างพระราชบัญญัติ  ไม่มีการแก้ไข 
     ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปร
ญัตติให้ตัดค าว่า “ถมดิน” “หรือถมดิน” และ “ผู้ถมดิน” ในร่างพระราชบัญญัตินี ออก
ทั งหมด 
        (๒) ค าปรารภ   ไม่มีการแก้ไข 
        (๓) ร่างมาตรา ๑   ไม่มีการแก้ไข 
        (๔) ร่างมาตรา ๒   ไม่มีการแก้ไข 
        (๕) ร่างมาตรา ๓    ไม่มีการแก้ไข 
     ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปร
ญัตติให้ตัดค าว่า “หรือถมดิน” และ “หรือต่อสภาพแวดล้อม” ในร่างมาตรา ๓ วรรคสอง 
ออก 
        (๖) ร่างมาตรา ๔   มีการแก้ไข 

                                                 

  ๑๙ รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา  



๓๖ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

        (๗) ร่างมาตรา ๕   ไม่มีการแก้ไข 
        (๘) ร่างมาตรา ๖   ไม่มีการแก้ไข 
     ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปร
ญัตติให้ตัดค าว่า “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) ขอสงวนค าแปร
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) ขอสงวนค าแปร
ญัตติแก้ความในร่างมาตรา ๒๓ และแปรญัตติเพิ่มความเป็นร่างมาตรา ๒๓ ทว ิ
        (๒๘) ร่างมาตรา ๒๔  มีการแก้ไข 



๓๗ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

        (๒๙) ร่างมาตรา ๒๕   ไม่มีการแก้ไข 
        (๓๐) หมวด ๓ การถมดิน  ไม่มีการแก้ไข 
       ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปร
ญัตติให้ตัดหมวด ๓ ว่าด้วยการถมดิน ออกทั งหมวด 
        (๓๑) ร่างมาตรา ๒๖  มีการแก้ไข 
        (๓๒) ร่างมาตรา ๒๗  คณะกรรมาธิการตัดออก 
        (๓๓) ร่างมาตรา ๒๘  ไม่มีการแก้ไข 
        (๓๔) ร่างมาตรา ๒๙  ไม่มีการแก้ไข 
        (๓๕) หมวด ๔ พนักงานเจ้าหน้าท่ี ไม่มีการแก้ไข 
        (๓๖) ร่างมาตรา ๓๐  ไม่มีการแก้ไข 
        (๓๗) ร่างมาตรา ๓๑  ไม่มีการแก้ไข 
        (๓๘) ร่างมาตรา ๓๒  ไม่มีการแก้ไข 
       ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปร
ญัตติแก้ความในวรรคหนึ่ง 
        (๓๙) ร่างมาตรา ๓๓  ไม่มีการแก้ไข 
        (๔๐) ร่างมาตรา ๓๔  ไม่มีการแก้ไข 
        (๔๑) หมวด ๕ การอุทธรณ ์ ไม่มีการแก้ไข 
        (๔๒) ร่างมาตรา ๓๕  มีการแก้ไข 
       ผู้แปรญัตติ (นายเกษมฯ) ขอสงวนค าแปรญัตติแก้ความใน
ร่างมาตรา ๓๕ 
        (๔๓) หมวด ๖ บทก าหนดโทษ ไม่มีการแก้ไข 
        (๔๔) ร่างมาตรา ๓๖  ไม่มีการแก้ไข 
       ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปร
ญัตติแก้ความในร่างมาตรา ๓๖ 
        (๔๕) ร่างมาตรา ๓๗  ไม่มีการแก้ไข 
       ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปร
ญัตติแก้ความในร่างมาตรา ๓๗ 
        (๔๖) ร่างมาตรา ๓๘  ไม่มีการแก้ไข 
    ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปรญัตติแก้
ความในร่างมาตรา ๓๘ 



๓๘ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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        (๔๗) ร่างมาตรา ๓๙  ไม่มีการแก้ไข 
        (๔๘) ร่างมาตรา ๔๐  ไม่มีการแก้ไข 
       ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปร
ญัตติแก้ความในร่างมาตรา ๔๐ 
        (๔๙) ร่างมาตรา ๔๑  ไม่มีการแก้ไข 
        (๕๐) ร่างมาตรา ๔๒  ไม่มีการแก้ไข 
       ผู้แปรญัตติ (นายปกติฯ และนายสุชนฯ) ขอสงวนค าแปร
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 
        รายละเอียดการแก้ไขปรากฏในเนื อหาค าอธิบายความเป็นมา
รายมาตรา 
        ๑.๗.๓ การตรวจพิจารณาของวุฒิสภาในวาระท่ี ๒ และวาระท่ี ๓ 
          ท่ีประชุมได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นท่ีผู้แปรญัตติขอ
สงวนค าแปรญัตติ โดยเฉพาะญัตติให้ตัดหมวด ๓ ว่าด้วยการขุดดิน ออกทั งหมวด ท่ีประชุม 
มีมติเห็นด้วยกับผู้สงวนค าแปรญัตติ ด้วยคะแนนเท่ากัน ๕๑:๕๑ เสียง ซึ่งประธานในท่ีประชุม 
(ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานวุฒิ) ต้องออกเสียงเพิ่มขึ นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี ขาด โดยออก
เสียงเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯ ด้วยเหตุผลเพื่อให้ร่างพระราชบัญญัตินี ด าเนินไปได้๒๐ 
 
๒. หลักกำรและสำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๒.๑ หลักกำรพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
        สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพ่ือให้การขุดดินหรือ
ถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ี

                                                 

  ๒๐ รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒  



๓๙ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา และบริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องท่ีอื่นท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ๒๑ 
  ๒.๒ สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
        (๑) ก าหนดท้องท่ีให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี ในเขตเทศบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะ
จัดตั งขึ นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เขตบริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง (มาตรา ๓) 
        (๒) ก าหนดบทยกเว้นมิให้ใช้พระราชบัญญัตินี บังคับแก่การขุดดินและ
ถมดินซึ่งกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นท่ีได้ก าหนดมาตรการในการป้องกัน
อันตรายไว้ตามกฎหมายนั นแล้ว (มาตรา ๕) 
        (๓) ก าหนดให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรการ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นท่ี
จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าท่ีปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนั นด้วย (มาตรา ๖ และมาตรา ๗) 
        (๔) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นในเรื่องท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดในเรื่องนั นแล้วได้ (มาตรา ๘)  
        (๕) ก าหนดให้การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี  ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือท าเป็นหนังสือ
และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ และในกรณีท่ีไม่อาจส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือท าเป็นหนังสือดังกล่าวได้ ให้ปิดประกาศส าเนาหนังสือ
แจ้งหรือค าสั่งไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน (มาตรา ๙) 
        (๖) ก าหนดให้มี “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วย
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน และผู้แทนส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องจ านวน 
๙ คน รวมทั งผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั ง เป็นกรรมการ (มาตรา ๑๑) 
        (๗) ก าหนดให้ “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” มีอ านาจหน้าท่ี
ในการให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวง ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
                                                 

  ๒๑ หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
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ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั ง
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย (มาตรา ๑๒) 
        (๘) ก าหนดให้การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินเกินสามเมตร
หรือมีพื นท่ีปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งพร้อมข้อมูล  ทั งนี  ให้ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่าย โดยให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก็บได้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งท้องท่ีท่ีมีการขุดดินนั น (มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘) 
        (๙) ก าหนดให้ผู้ขุดดินต้องท าการขุดดินให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง และต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง รวมทั งต้องรับผิด
ในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการท่ีจ้างหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย (มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑) 
        (๑๐) ก าหนดให้การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่เป็น
เหตุคุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น เว้นแต่จะมีเหตุท่ีไม่
ต้องรับผิดตามกฎหมาย (มาตรา ๒๒) 
        (๑๑) ก าหนดข้อยกเว้นการขุดบ่อน  าใช้ที่มีพื นท่ีปากบ่อไม่เกินสี่ตาราง
เมตร ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (มาตรา ๒๓) 
        (๑๒) ก าหนดให้การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินไม่เกินสาม
เมตร จะต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า ในกรณีท่ีขุดใกล้แนว
เขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน (มาตรา ๒๔) 
        (๑๓)  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ในกรณีการขุดดิน พบ
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษา
ในด้านธรณีวิทยา โดยให้หยุดการขุดดินในบริเวณนั นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณ ีแล้วแต่กรณ ีทราบโดยด่วน (มาตรา ๒๕)  
        (๑๔) ก าหนดให้การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับ
ท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพื นท่ีของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมี
พื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน  าเพียงพอท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น โดยให้ผู้ได้รับใบรับแจ้ง
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ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย และให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก็บได้เป็นรายได้
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องท่ีท่ีมีการขุดดินนั น (มาตรา ๒๖) 
        (๑๕) ก าหนดให้ผู้ถมดินต้องท าการถมดินให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง และต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง รวมทั งต้องรับผิด
ในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการท่ีจ้างหรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย (มาตรา ๒๗ และมาตรา ๒๘) 
        (๑๖) ก าหนดให้ผู้ได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจ
ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้
หยุดการขุดดินหรือถมดินนั นได้ และถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ น
หรืออาจเกิดขึ นจากการขุดดินหรือถมดินนั น ให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน  
ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหาย 
ท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั นได้ตามท่ีเห็นสมควร (มาตรา ๒๙) 
        (๑๗) ก าหนดให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินซึ่งไม่พอใจค าสั่ง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีทราบค าสั่ง และก าหนดให้การอุทธรณ์ ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เว้นแต่จะยื่นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
คณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเง่ือนไขหรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ น (มาตรา ๓๔) 
        (๑๘) ก าหนดให้ความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี  นอกจากความผิด
ฐานขุดดินหรือถมดินในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามนอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง 
เป็นความผิดท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับได ้(มาตรา ๔๒)  
        (๑๙) ก าหนดให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
กระท าของหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอันได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี ต้อง
รับโทษส าหรับความผิดนั นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั นได้กระท าโดยตนมิได้ 
รู้เห็นหรือยินยอม (มาตรา ๔๓) 
        (๒๐) ก าหนดให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับ
ท่ีดินที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ นตามพระราชบัญญัตินี  และได้รับความเสียหายเนื่องจาก
การกระท าความผิดนั น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา เพื่อให้
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมีสิทธิฟ้องคดีได้เอง (มาตรา ๔๔) 
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        (๒๑) ก าหนดบทเฉพาะกาลให้ผู้ขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีต้อง
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี มีผล 
ใช้บังคับในท้องท่ีใด ให้ด าเนินการแจ้งการขุดดินหรือถมดินภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
พระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับในท้องท่ีนั น และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั นได้รับ 
ใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี  (มาตรา ๔๕) 
        (๒๒) ก าหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  
(มาตรา ๓๕ – มาตรา ๔๔) 
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ค ำอธิบำยควำมเป็นมำรำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

 

พระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓๒๒ 
   

 

  ค ำปรำรภ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว ้ณ วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เป็นปีท่ี ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรม
ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า 

 
 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  

 
 พระราชบัญญัตินี มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ 
และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้
โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ  นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี  

 

  ชื่อพระรำชบัญญัติ 
 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓” 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือให้ทราบถึงสาระส าคัญและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
 
                                                 

  ๒๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนที่ ๑๖ ก/หน้า ๔๑/๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 
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๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. ....” 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) เห็นว่า เนื อหา
ของร่างพระราชบัญญัตินี มิได้เป็นการควบคุมการขุดดิน เป็นเพียงการก ากับดูแลโดยให้ 
ผู้ขุดดินบางกรณีมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเท่านั น และเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการลด
การควบคุมกิจการต่างๆ ลงเป็นเพียงการก ากับดูแล จึงมีมติให้แก้ไขชื่อร่างเป็น ดังนี  
  “มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. ....”” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑(๖๘/๒๕๓๖) ๓๘/๒๕๓๖ 
วันศุกร์ ที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ในชั นการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการ ๒ ฉบับ คือ ร่าง
พระราชบัญญัติการขุด พ.ศ. .... ท่ีคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และร่างพระราชบัญญัติ
ควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ของคุณภูมิ สาระผล กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยให้ใช้
ร่างฯ ของรัฐบาลเป็นหลัก 
  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขชื่อร่างให้สอดคล้องกับเนื อหาท่ีมีการเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการถมดิน เป็นดังนี  
  “มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ....”” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
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  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  วันใช้บังคับ 
 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดสภาพบังคับของกฎหมายว่ามีผลใช้บังคับตั งแต่เมื่อใด  ซึ่ง
โดยท่ัวไปแล้วจะก าหนดให้ใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้
ประชาชนหรือผู้อยู่ภายใต้แห่งกฎหมายได้รับทราบล่วงหน้าว่า กฎหมายจะใช้บังคับ
หลังจากวันท่ีมีการลงประกาศกฎหมายโดยเปิดเผยในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และถือได้ว่า
มีความชัดเจนในระยะเวลาการใช้บังคับกฎหมาย โดยเริ่มต้นใช้บังคับกฎหมายตั งแต่เวลา 
๐๐.๐๑ นาฬิกา  อย่างไรก็ตาม กฎหมายบางฉบับมีความจ าเป็นต้องก าหนดวันใช้บังคับ
เป็นอย่างอื่นนอกจากวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งขึ นอยู่กับเหตุผลและ
ความจ าเป็นของกฎหมายฉบับนั นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบาย สถานการณ์เศรษฐกิจหรือ
สังคม รวมทั งความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน โดยในปัจจุบันมีการใช้ในกรณี
ต่างๆ ดังนี  
  (๑) กรณีให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับทันที 
  (๒) กรณีให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับในอนาคต 
  (๓) กรณีให้พระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับย้อนหลัง 
  (๔) กรณีใช้ท้องท่ีเป็นตัวก าหนดวันใช้บังคับกฎหมาย 
  (๕) กรณีท่ีกฎหมายบางหมวดหรือบางมาตราใช้บังคับในวันอื่นท่ีแตกต่างจาก
วันประกาศใช้กฎหมายทั งฉบับ 
  ทั งนี  เพื่อให้หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นผู้ใช้อ านาจตามกฎหมายหรือ 
ผู้ต้องถูกบังคับตามกฎหมายมีเวลาในการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
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ออกกฎหมายล าดับรอง การจัดเตรียมสถานท่ี เครื่องมือเครื่องใช้ หรือการฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย๒๓ 
  กรณีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นกรณีก าหนดให้
มีผลใช้บังคับในอนาคต คือ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๔๓ 
และเมื่อนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปอีกสามสิบวัน คือ ตั งแต่วันท่ี ๗ มีนาคม 
๒๕๔๓ ครบก าหนดสามสิบวัน วันท่ี ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓  ดังนั น พะราชบัญญัตินี จึงมีผล
ใช้บังคับตั งแต่วันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา ซึ่งเป็นวันท่ีพ้นก าหนดสามสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และจะใช้บังคับในท้องท่ีใด มีบริเวณเพียงใด ให้
รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้
พิจารณาข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีท่ีว่า การก าหนดท้องท่ีและบริเวณใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี ไม่ควรใช้บังคับนอกเขตเทศบาลหรือสุขาภิบาล เพราะจะท าให้ประชาชน
เดือดร้อน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แก้ไขร่างมาตรา ๒ โดยให้อ านาจรัฐมนตรีออกประกาศ
ก าหนดท้องท่ีและบริเวณใช้บังคับพระราชบัญญัติ  แต่ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมการปกครอง และผู้แทนกรุงเทพมหานคร ชี แจงว่า ปัญหาการขุดดิน
โดยเฉพาะเพื่อขายนั นมักจะเกิดในชนบท แม้กระทั งในป่าซึ่งอยู่นอกเขตเทศบาลและ
สุขาภิบาล จึงควรใช้บังคับพระราชบัญญัตินี ท่ัวทั งประเทศ หากใช้บังคับเฉพาะบางท้องท่ี
จะไม่สามารถป้องกันความเสียหายจากการขุดดินซึ่งมีผลต่อสภาพแวดล้อมได้เลย 
คณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพราะราชบัญญัตินี ควร
ใช้บังคับท่ัวทั งประเทศ เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดจากการขุดดินต่อ
ประชาชนและสิ่งแวดล้อม และมีมติให้ตัดความในร่างมาตรา ๒ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้
เพ่ิมเติมออก โดยให้คงเป็นไปตามร่างมาตรา ๒ เดิมท่ีกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ได้
เคยพิจารณาไว้แล้ว และแก้ไขความในมาตรา ๗ เพ่ือให้สอดคล้องกัน ดังนี  

                                                 

  ๒๓ คู่มือแบบการร่างกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๘๘.-๙๑. 
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  “มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และจะใช้บังคับในท้องท่ีใด มีบริเวณเพียงใด  
ให้รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  มาตรา ๗   ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี  และก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
  กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี  
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑(๖๘/๒๕๓๖) ๓๘/๒๕๓๖ 
วันศุกร์ ที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖) ] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ ] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  ท้องที่บงัคับใช้  
  พระรำชบัญญัติ 
  กำรขุดดินและถมดินฯ 

 มาตรา ๓  พระราชบัญญั ตินี ให้ ใช้บั งคับในท้องท่ี 
ดังต่อไปนี  
 (๑) เทศบาล 
 (๒) กรุงเทพมหานคร 
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 (๓) เมืองพัทยา 
 (๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมาย
โดยเฉพาะจัดตั งขึ น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
 (๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดจากการ
ขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราช 
บัญญัตินี ในท้องท่ีอื่นนอกจากท้องท่ีตามวรรคหนึ่งตามท่ีเห็นว่า
จ าเป็นก็ได้ 
 ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน  ประกาศ
ดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการอ าเภอหรือ 
กิ่งอ าเภอ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีท าการก านัน 
และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องท่ีท่ีก าหนดไว้ในประกาศ 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดเขตพื นท่ีและขอบเขตการบังคับใชพ้ระราชบัญญัติให้ชัดเจน 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในท้องท่ี ดังต่อไปนี  
  (๑) เทศบาล 
  (๒) สุขาภิบาล 
  (๓) กรุงเทพมหานคร 
  (๔) เมืองพัทยา 
  (๕) ราชการส่วนส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น  
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดจากการขุดดิน ถ้าการขุดดิน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม  หรืออาจ
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ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี 
ในท้องท่ีอื่นนอกจากท้องท่ีตามวรรคหนึ่งตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
  ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อน
วันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการ
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องท่ีท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศ 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้
พิจารณามติคณะรัฐมนตรีท่ีให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาแก้ไข
เพ่ิมเติมให้ร่างพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับเฉพาะในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล ส่วนนอกเขต
เทศบาลและสุขาภิบาล หากมีการขุดดินจนอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินหรือความ
ปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีออกประกาศก าหนดพื นท่ีห้ามการขุดดินเป็นคราวๆ ไป 
โดยท่ีประชุมได้เห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอเป็นร่างมาตรา ๓ ดังนี  
  “มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในท้องท่ี ดังต่อไปนี  
   (๑) เทศบาล 
   (๒) สุขาภิบาล 
   (๓) กรุงเทพมหานคร 
   (๔) เมืองพัทยา 
   (๕) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีจะมีกฎหมายจัดตั งขึ น  
  ในกรณีท่ีการขุดดินในท้องท่ีอื่นนอกจากท่ีระบุในวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี ในท้องที่อื่น
นอกจากท้องท่ีดังกล่าวตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
  ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปิดประกาศไว้โดยเปิดเผย
ก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ (ศาลากลางจังหวัด) ท่ีว่า
การอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องท่ีท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศ และ ณ บริเวณท่ีก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี ” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๖ (๒๑/๒๕๓๗) ๘๖/๒๕๓๖ 
วันอังคาร ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และบันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐ 
(๒๕/๒๕๓๗) ๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที ่๗ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖]) 
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  ท่ีประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ได้พิจารณาข้อสังเกตของ
กรรมการร่างกฎหมายประจ า คณะท่ี ๕-๘ เกี่ยวกับร่างมาตรา ๓ (ว่าด้วยท้องท่ีใช้บังคับ
กฎหมาย) ท่ีว่า ถ้อยค าในร่างมาตรา ๓ (๕) “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีจะมีกฎหมาย
จัดตั งขึ น” ยังไม่ชัดเจน ซึ่งจะท าให้เกิดปัญหาในการใช้กฎหมายต่อไป กล่าวคือ หากมีการ
ตั งจังหวัดขึ นใหม่จะท าให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดของจังหวัดนั นๆ ต้องใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี ด้วยในทันที ซึ่งบางท้องท่ียังไม่มีความเหมาะสมท่ีจะใช้บังคับ และหากมี
การตั งสภาต าบลขึ นในอนาคตก็จะเกิดปัญหาในท านองเดียวกัน ควรจะเขียนให้ชัดเจน 
ลงไปว่า พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับเฉพาะในเขตราชการส่วนท้องถิ่นท่ีจะได้ก าหนดโดย
กฎหมายล าดับรอง เช่น กฎกระทรวงหรือประกาศรัฐมนตรี ต่อไป  
  ท่ีประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ พิจารณาข้อสังเกตกรรมการร่าง
กฎหมายประจ าฯ แล้ว เห็นว่า ความใน (๕) มีเจตนาให้หมายถึง ราชการส่วนท้องถิ่นที่เดิม
เคยเป็นเทศบาลหรือสุขาภิบาล และมีความเจริญขึ นท านองเดียวกับกรุงเทพมหานครหรือ
เมืองพัทยา รวมตลอดถึงองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งยกฐานะจากสภาต าบลเมื่อมีรายได้
เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ก็จะมีประมาณ ๔๐๐ กว่าแห่ง จากสภาต าบลทั งหมด ๖,๐๐๐ กว่า
แห่ง  ทั งนี  หากมีการตราพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การปกครองส่วนต าบล 
พ.ศ. .... ในมาตรา ๓ แต่จะไม่ครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับข้อเสนอ
ของกรรมการร่างกฎหมายประจ าฯ ท่ีเห็นว่า สมควรแก้ไข (๕) เสียใหม่โดยให้ก าหนด
รายชื่อราชการส่วนท้องถิ่นอื่นโดยกฎหมายล าดับรองนั น กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ 
เห็นว่า อาจมีปัญหาในกรณี ท่ีกฎหมายจัดตั งราชการส่วนท้องถิ่นนั น ใช้บั งคับแล้ว  
แต่กฎกระทรวงหรือประกาศก าหนดรายชื่อตามกฎหมายนี ยังไม่ได้ออก ก็จะท าให้ท้องท่ี
ของราชการส่วนท้องถิ่นนั น ซึ่งเดิมอาจเป็นเทศบาลหรือสุขาภิบาล ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายนี   อย่างไรก็ตาม กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ เห็นควรแก้ไขความใน (๕)  
ให้ชัดเจนขึ นว่า “(๕) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีจะมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น”  
ทั งนี  โดยเปรียบเทียบกับมาตรา ๖๕ (๑๐) และมาตรา ๗๐ แห่งประมวลรัษฎากร ท่ีใช้
ความว่า “... หรือสถาบันการเงินท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั งขึ น” โดย 
(๕) ท่ีแก้ไขใหม่นี จะไม่ครอบคลุมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยกรณีดังกล่าวจะต้องไปด าเนินการตามวรรคสองของมาตรา ๓ หากประสงค์จะให้
กฎหมายว่าด้วยการขุดดินใช้บังคับ 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๑ (๒๖/๒๕๓๗)  
๓/๒๕๓๗ วันอังคาร ที ่๑๑ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)] 
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  ท่ีประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ได้พิจารณาข้อสังเกตเพิ่มเติม
ของกรรมการร่างกฎหมายประจ าฯ เกี่ยวกับร่างมาตรา ๓ สรุปได้ ดังนี  
  (๑) ความว่า “ราชการส่วนท้องถิ่นจะมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น” ใน
ร่างมาตรา ๓ ไม่อาจเข้าใจได้ว่าเป็นราชการส่วนท้องถิ่นแบบใด เพราะราชการส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งจะต้องมีกฎหมายจัดตั งขึ นทั งสิ น และค าว่า “กฎหมายเฉพาะ” ก็ไม่มีความแน่นอน 
อาจจะเป็นทั งพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และอนุบัญญัติอื่นๆ ด้วย ซึ่งในอนาคต 
อาจจะมีการจัดระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกแบบหนึ่งโดยมีพระราชบัญญัติก าหนด
วิธีการท านองเดียวกับเทศบาลและสุขาภิบาล ความหมายใน (๕) ดังกล่าว อาจจะเป็น
ปัญหาได้ นอกจากถ้อยค าดังกล่าวก็หมายความรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
องค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในตัว ซึ่งขัดกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี  ท่ีไม่ใช้
บังคับกับราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าว 
      กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ เห็นว่า ถ้อยค าว่า “ราชการส่วน
ท้องถิ่นจะมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น” มีความชัดเจนดีแล้ว จึงไม่แก้ไขตามข้อสังเกต
ของกรรมการร่างกฎหมายประจ าฯ 
  (๒) ความในวรรคสองของร่างมาตรา ๓ น่าจะเขียนให้อ านาจรัฐมนตรีออก
ประกาศได้อย่างกว้างๆ เป็นท้องท่ีๆ ไป น่าจะเหมาะสม มิฉะนั นการขุดดินท่ีเข้าเงื่อนไข
จะต้องเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาออกประกาศห้ามขุดดิน ซึ่งไม่เหมาะสมในการป้องกัน
ความเสียหาย 
      กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ เห็นด้วยกับข้อสังเกตของกรรมการ
ร่างกฎหมายประจ าฯ และได้ปรับปรุงร่างมาตรา ๓ วรรคสอง ให้เหมาะสมยิ่งขึ น ดังนี  
  “ในกรณีท่ีการขุดดินในท้องท่ีอื่นนอกจากท่ีระบุในวรรคหนึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจจะประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี ในท้องท่ี
อื่นนอกจากท้องท่ีดังกล่าวตำมวรรคหนึ่งตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้” 
  (๓) ในมาตรา ๓ วรรคสาม วิธีการประกาศเขตห้ามขุดดินโดยปิดประกาศ
ในบริเวณห้ามขุดดินด้วยน่าจะไม่เหมาะสม 
      กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ เห็นว่า ได้ปรับปรุงร่างมาตรา ๓ 
วรรคสาม ให้ไม่ต้องปิดประกาศในบริเวณห้ามขุดดินแล้ว ตั งแต่การประชุมคราวก่อนๆ จึง
ไม่ต้องปรับปรุงอีก 
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      ท่ีประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ได้แก้ไขปรับปรุงร่างมาตรา ๓ 
เป็นดังนี  
      “มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในท้องท่ี ดังต่อไปนี  
       (๑) เทศบาล 
       (๒) สุขาภิบาล 
       (๓) กรุงเทพมหานคร 
       (๔) เมืองพัทยา 
       (๕) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น  
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
       เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดจากการขุดดิน ถ้าการ 
ขุดดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม หรืออาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี 
ในท้องท่ีอื่นนอกจากท้องท่ีตามวรรคหนึ่งตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
       ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผย
ก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการ
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องท่ีท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศ” 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า การขุดดินจะต้องมีการแจ้งว่า 
จะท าการขุดดินโดยแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่นซึ่งจะต้องมีเอกสารแจ้งข้อมูลประกอบ ซึ่งก็จะ
เป็นการป้องกันปัญหาในเบื องต้นได้ เพราะจะต้องมีการพิจารณาเป็นขั นตอนมิใช่ว่ามาแจ้ง
ขอท าการขุดดินแล้วจะสามารถขุดได้ทันที  แต่อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมก็ยังมีความห่วงใย
ในกรณีท่ีเป็นการขุดดินหรือขุดทรายเพื่อการค้าหรือพาณิชยกรรม ควรจะมีเงื่อนไขท่ี
เข้มงวดขึ น จึงควรจะมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีถูกต้อง 
นอกเหนือจากการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ เพราะการขุดดินหรือขุดทรายเพื่อ
การค้าหรือพาณิชยกรรมจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมมาก  ดังนั น จึงควร
มีมาตรการในการป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ น และควรจะก าหนดบทลงโทษและเง่ือนไข
ให้ชัดเจนและรัดกุมในการขออนุญาต โดยเฉพาะกรณีการขุดดินหรือขุดทรายเพื่อการค้า
หรือพาณิชยกรรม และอีกประเด็นปัญหาหนึ่งก็คือการขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย



๕๓ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

เกินระดับ ๓ เมตร ก็อาจเกิดปัญหาและผลกระทบมาก  ดังนั น การจะก าหนดระดับการ
ขุดหรือถมนั นจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ น โดยพิจารณา
ลักษณะของการขุดดินหรือขุดทรายด้วยว่าเป็นเชิงพาณิชยกรรมหรือไม่ สามารถขุดหรือถม
ได้ระดับใด ในพื นท่ีเท่าใด จึงจะเหมาะสมและไม่เกิดผลกระทบต่อพื นท่ีข้างเคียง 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๔/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๒ เมษยน ๒๕๔๒] 
  อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้ตั งข้อสังเกตในเรื่องการขุดดิน
หรือการถมดินเพื่อการค้าหรือเชิงพาณิชยกรรม เนื่องจากยังขาดมาตรการและหลักเกณฑ์
ในการก าหนดและยังขาดกฎหมายท่ีจะมาบังคับใช้ในประเด็นดังกล่าวได้  ฉะนั น ท่ีประชุม
จึงได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นว่าควรจะก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมในกรณีของการขุดดิน
เพ่ือการค้าหรือการขุดดินในเชิงพาณิชยกรรม โดยให้ยื่นหลักฐานเพื่อขออนุญาตขุดดินและ
ควรมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตขุดดินหรือถมดินให้ชัดเจนและรัดกุมด้วย เพ่ือ
จะได้ป้องกันปัญหาและความเดือดร้อนท่ีอาจจะเกิดขึ นจากการขุดดินหรือถมดิน 
  ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ชี แจงในประเด็นดังกล่าวว่า 
เนื่องจากตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  รัฐบาลได้เห็นชอบในหลักการ ซึ่งเป็นเพียงการ
แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องว่าจะท าการขุดดิน ตามหลักการเดิมมิได้กล่าวถึงการ
ขออนุญาตการขุดดินไว้ และถ้าพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการป้องกันความเสียหายหรือ
ผลกระทบจากการขุดดินมิได้อยู่ท่ีวัตถุประสงค์ของการขุดดินหรือถมดิน แต่จะอยู่ท่ีปัญหา
ด้านกายภาพของพื นท่ีท่ีขุด ความลึก และขอบเขตการขุด  อย่างไรก็ดี การจะให้ค าจ ากัด
ความการขุดดินเชิงพาณิชย์ด้วยนั นค่อนข้างจะก าหนให้รัดกุมได้ยาก  ดังนั น จึงต้องมีการ
พิจารณาทบทวนให้รอบคอบรัดกุม เพื่อท่ีจะปรับแก้ถ้อยค าให้เหมาะสมถูกต้องยิ่งขึ น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากท่ีสุด และป้องกันปัญหาและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ น
จากการขุดดินและถมดิน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขร่างมาตรา ๓ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในท้องท่ี ดังต่อไปนี  
   (๑) เทศบาล 
   (๒) สุขาภิบาล กรุงเทพมหำนคร 
   (๓) กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยำ 
   (๔) เมืองพัทยา องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำย
โดยเฉพำะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
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   (๕) ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั  งขึ  น ซึ ่ง
รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา บริเวณที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
   (๖) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง 
   เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดจากการขุดดินหรือกำรถมดิน 
ถ้าการขุดดินหรือกำรถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินี ในท้องท่ีอื่นนอกจากท้องท่ีตามวรรคหนึ่งตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
   ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อน
วันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการ
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการ
ผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องท่ีท่ีก าหนดไว้ในประกาศ” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๕/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียงล าดับใน
อนุมาตราต่างๆ ในร่างมาตรา ๓ และมีการเสนอให้มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎหมาย
ปกครองท้องถิ่นและกฎหมายกระจายอ านาจส่วนท้องถิ่น โดยกรรมาธิการได้ชี แจงว่า ไดใ้ช้
หลักเกณฑ์การเรียงล าดับของการเกิดขึ นก่อนหลัง ซึ่งเห็นว่าเหมาะสมแล้ว เพราะกฎหมาย
ฉบับนี มีผลใช้บังคับไม่ใช่เฉพาะในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั น  ยังใช้บังคับใน
เขตท่ีมีพระราชบัญญัติผังเมืองฯ ในเขตท่ีประกาศใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
เขตท้องถิ่นเสมอไป  
  ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒]  
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
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๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติตัดค าว่า “หรือสภาพแวดล้อม” ออก 
เนื่องจากเห็นว่าจะเกิดปัญหาในการตีความ เพราะตามพจนานุกรมค าว่า “สภาพ” แปลว่า 
“ความเป็นเองตามธรรมดาของมัน, ลักษณะในตนเอง, ภาวะ, ธรรมชาติ.” และค าว่า 
“แวดล้อม” แปลว่า “เฝ้าระวังรักษาอยู่โดยรอบ” ซึ่งรวมความแล้วค าว่า “สภาพแวดล้อม” 
น่าจะหมายความว่า เป็นธรรมดาของมันหรือตามธรรมชาติโดยรอบ ก็แปลว่า ท าอะไร
ไม่ได้เลย ขุดดินก็ไม่ได้ ถมดินก็ไม่ได้ อย่างนี จะก่อให้เกิดการตีความ ซึ่งความในร่างมาตรา ๖ 
ก็มีค าว่า “การส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม” และในร่างมาตรา ๓๒ ก็มีค าว่า “หรือ
สภาพแวดล้อม” อยู่ด้วย จึงขอให้ลงมติทีเดียวพร้อมกันเพื่อไม่ให้เสียเวลา 
  กรรมาธิการฯ ชี แจงว่า ค าว่า “สภาพแวดล้อม” ในแต่ละท้องถิ่น แต่ละ
สภาพไม่เหมือนกัน เพราะคงต้องใช้ดุลยพินิจ อย่ามองว่าเจ้าพนักงานจะคิดร้ายต่อ
ประชาชนเสมอไป ถ้าไม่ท าลายสภาพแวดล้อมหรือไม่ท าให้สิ่งแวดล้อมหรือท่ีบริเวณนั น
ต้องเสียหรือเกิดปัญหาขึ น จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นไม่ได้ แต่อย่างน้อยท่ีสุดจะต้องมี
กฎกระทรวงก าหนดกฎเกณฑ์ทั งหมดอยู่  และท้องถิ่นจะไปออกข้อก าหนดอะไรต่างๆ  
ก็ต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ถ้าท าตามกฎกระทรวงแล้วจะไปบอกว่า ขัดต่อสิ่งแวดล้อม
ไม่ได้  รวมทั งค าว่า “สภาพแวดล้อม” นี  ในความเข้าใจสามัญส านึกคงจะต้องค านึงว่า 
สามารถตีความได้  สามารถอธิบายได้  แต่ก็ต้องดูว่าอะไรเกิดตรงไหน  กระทบต่อ
สภาพแวดล้อมหรือไม่ มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ซึ ่งคิดว่า เป็นค าสามัญที่ใช้กันอยู่ 
คงจะไม่ก่อปัญหาความเดือดร้อนหรือไม่สามารถท าอะไรได้เลย อย่ามองว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท่ีปฏิบัติตามหน้าท่ีในแง่ร้ายทุกกรณี ทุกวันนี สื่อต่างๆ และ
ประชาชนก็มีความตื่นตัวในการรับรู้สิทธิต่างๆ คงไม่ใช่ท่ีจะไปใช้ดุลพินิจโดยไม่ค านึงถึง
ความถูกต้อง ความเป็นธรรม และกฎหมายก็เปิดช่องให้เขาเรียกร้องความเป็นธรรมใน
กรณีท่ีเขาถูกกระทบ กฎหมายฉบับนี พิจารณาถึงรายละเอียดพอสมควร ไม่ใช่ว่าจะท าให้
ประชาชนต้องเดือดร้อน  
  ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยตามท่ีผู้แปรญัตติเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๖๐ ต่อ ๔๐ 
ให้แก้ไขความในวรรคสองของร่างมาตรา ๓ โดยตัดความว่า “หรือต่อสภำพแวดล้อม” 
ออก ดังนี  
  “เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน 
ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
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สภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินี ในท้องท่ีอื่นนอกจากท้องท่ีตามวรรคหนึ่งตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้” 
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 
  บทนิยำม  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี  

  ดิน 
 “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุ
ต่างๆ ท่ีเจือปนกับดิน 

๑. หลักกำร 
  หลักการในการเขียนบทนิยามในกฎหมายนั นมีความมุ่งหมาย ๒ ประการ 
คือ  
  (๑) อธิบายความหมายของถ้อยค าในกฎหมาย หรือ 
  (๒) ใช้แทนข้อความในกฎหมายนั นหรืออธิบายค าศัพท์ทางเทคนิคในการ
ย่อค าหรือข้อความในกฎหมายนั นเพื่อจะได้ไม่ต้องเขียนยาวเกินไป๒๔  
  กรณีบทนิยามในพระราชบัญญัตินี  ส่วนใหญ่มีความมุ่งหมายเพื่ออธิบาย
ความหมายของถ้อยค าให้มีความหมายท่ีแน่นนอนและชัดเจน แต่ก็มีบทนิยามบางค าท่ี
ก าหนดโดยมีความมุ่งหมายเพื่อย่อค าหรือข้อความให้สั นลง ได้แก่ ค าว่า “คณะกรรมการ” 
และค าว่า “รัฐมนตรี” 
  ส าหรับบทนิยามค าว่า “ดิน” ตามพระราชบัญญัตินี  ก าหนดให้หมายความ
รวมถึงหิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ท่ีเจือปนกับดิน ซึ่งหมายความว่า 
นอกจากดินในความหมายอันเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไปแล้ว ยังให้รวมถึงหิน กรวด หรือ
ทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ท่ีเจือปนกับดินอีกด้วย  ดังนั น ค าว่า “ดิน” ตามความหมาย
ในพระราชบัญญัตินี  จึงประกอบด้วย  
  (๑) ดิน (ในความหมายอันเป็นท่ีทราบกันโดยท่ัวไป) 
  (๒) หิน  
  (๓) กรวด 
  (๔) ทราย และ 
  (๕) อินทรีย์วัตถุต่างๆ ท่ีเจือปนกับดิน 

                                                 

  ๒๔ คู่มือแบบการร่างกฎหมาย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา. หน้า ๑๕๙. 
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  ในพระราชบัญญัตินี ปรากฏมีการใช้ค าว่า “ดิน” ในมาตรา ๖, มาตรา ๙, 
มาตรา ๑๗ ถึงมาตรา ๔๑, และมาตรา ๔๕ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทนิยามค าว่า “ดิน” 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทนิยามค าว่า “ดิน” 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มนิยามค าว่า “ดิน” หมายความ
รวมถึง หิน กรวด ทราย แร่ธาตุ และอินทรียวัตถุต่างๆ ท่ีเจือปนกับดิน 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  พื้นดิน 
 “พื นดิน” หมายความว่า พื นผิวของท่ีดิน ท่ีเป็นอยู่ตามสภาพ
ธรรมชาติ 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดความหมายของค าว่า “พื นดิน” ในพระราชบัญญัตินี ให้มี
ความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้ค าว่า “พื นดิน” ในมาตรา ๔ (บทนิยาม
ค าว่า “ขุดดิน” “บ่อดิน” “ถมดิน” “เนินดิน”), มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๔ 



๕๘ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  “พื นดิน” หมายความว่า พื นผิวของที่ดินซึ่งเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้
พิจารณาบทนิยามค าว่า “พื นดิน” ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอไว้สามความหมายแล้ว 
เห็นชอบความหมายว่า พื นผิวดินเดิมท่ีเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาต ิดังนี  
  “พื นดิน” หมายความว่า พื นผิวด้านบนของท่ีดินซึ่งเป็นอยู่ตามสภาพ
ธรรมชาติ 
  “พื นดิน” หมายความว่า พื นผิวดินเดิมท่ีเกิดขึ นตามธรรมชาติ 
  “พื นดิน” หมายความว่า พื นผิวของที่ดินท่ีเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๘ (๗๘/๒๕๓๔)  
๕๓/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขนิยามค าว่า “พื นดิน” โดยให้มีความหมายชัดเจน
ยิ่งขึ น ดังนี  
  “พื นดิน” หมายความว่า พื นผิวของที่ดินเดิมท่ีเกิดขึ นตามที่เป็นอยู่ตำม
สภำพธรรมชาติ 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๔ (๘๔/๒๕๓๔)  
๕๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่๒๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผูแ้ทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑ วันพุธ ที่ ๒๒ 
กันยายน ๒๕๔๒] 
 



๕๙ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒมิีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  ขุดดิน 
 “ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พื นดินเพ่ือน าดินขึ นจากพื นดินหรือ
ท าให้พื นดินเป็นบ่อดิน 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดความหมายของค าว่า “ขุดดิน” ในพระราชบัญญัตินี ให้มี
ความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้ค าว่า “ขุดดิน” ในมาตรา ๓, มาตรา ๔ (บท
นิยามค าว่า “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 กระท าแก่พื นดินเพื่อน าดิน หิน กรวด ทรายขึ น
จากพื นดินหรือท าให้พื นดินเป็นบ่อดิน 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พื นดินเพื่อน าดิน หิน กรวด ทรายขึ น
จากพื นดินหรือท าให้พื นดินเป็นบ่อดิน 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๔ (๗๔/๒๕๓๔)  
๔๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 



๖๐ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทกึการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  บ่อดิน 
 “บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื นดิน ท่ีเกิดจาก
การขุดดิน 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดความหมายของค าว่า “บ่อดิน” ในพระราชบัญญัตินี ให้มี
ความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้ค าว่า “บ่อดิน” ในมาตรา ๔ (บทนิยาม
ค าว่า “ขุดดิน” “แผนผังบริเวณ”), มาตรา ๖, มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๔ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  “บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื นดินท่ีเกิดจากการ
ขุดดิน  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื นดินท่ีเกิดจากการ
ขุดดิน 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๔ (๗๔/๒๕๓๔) ๔๙/๒๕๓๔ 
วันศุกร์ ที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒] 



๖๑ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  ถมดิน 
 “ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือพื นดินเพื่อให้ระดับ
ดินสูงขึ นกว่าเดิม 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดความหมายของค าว่า “ถมดิน” ในพระราชบัญญัตินี ให้มี
ความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้ค าว่า “ถมดิน” ในมาตรา ๓, มาตรา ๔ (บท
นิยามค าว่า “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 
  ไม่มีบทนิยามค าว่า “ถมดิน” 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทนิยามค าว่า “ถมดิน” 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มนิยามค าว่า “ถมดิน” หมายความว่า 
การกระท าใดๆ ต่อดินหรือพื นดิน ให้ระดับดินสูงขึ นกว่าเดิม 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒] 



๖๒ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  มีกรรมาธิการตั งข้อสังเกตเกี่ยวกับบทนิยามค าว่า “ถมดิน” โดยให้พิจารณา
ประกอบกับมาตรา ๕ เกี่ยวกับประเด็นพระราชบัญญัตินี มิได้ให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่ง
กระท าโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นท่ีได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตาม
กฎหมายนั นแล้ว โดยเห็นว่า การถมดินในร่างพระราชบัญญัตินี น่าจะไม่หมายความรวมถึง
การถมดินในทะเลด้วย  ดังนั น เพื่อให้ความหมายนิยามค านี มีความชัดเจนยิ่งขึ นจึงเห็นควร
บัญญัติเพิ่มความว่า “แต่ไม่รวมถึงการถมดินในทะเล” ต่อท้ายความหมายของค านิยามค าว่า 
“ถมดิน” 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นควรแก้ไขบทนิยามค าว่า “ถมดิน” เป็นดังนี  
  “ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือพื นดินเพื่อให้ระดับดิน
สูงขึ นกว่าเดิมแต่ไม่รวมถึงการถมดินในทะเล 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงประกอบข้อเสนอเกี่ยวกับประเด็นและการ
ก่อสร้างถนนท่ีเสนอเพิ่มเติมเข้ามาใหม่  โดยให้เหตุผลว่า ในการก่อสร้างถนนซึ่งในบาง
โครงการจะต้องก่อสร้างถนนมีความยาวหลายกิโลเมตร  ฉะนั น การถมดินจะต้องผ่านท้องท่ี
ต่างๆ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคในการด าเนินการ จึงเห็นควรบัญญัติประเด็นนี เพื่อเป็นการยกเว้น 
ในส่วนนี ไว้ด้วย 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการท่านหนึ่งได้ตั งข้อสังเกตว่า ความหมายการก่อสร้างถนน
ในท่ีนี จะหมายรวมถึงการสร้างถนนของภาคเอกชนด้วยหรือไม่ ซึ่งท่ีประชุมเห็นว่า เพื่อไม่ให้
เกิดปัญหาในการตีความ จึงเห็นควรใช้ความว่า การก่อสร้างถนนของทางราชการ  ทั งนี  
เพื่อให้ความชัดเจนยิ่งขึ น 
  ท่ีประชุมมีมติ เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างมาตรา ๔ ในส่วนของ 
บทนิยามค าว่า “ถมดิน” เป็นดังนี   
  “ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือพื นดินเพื่อให้ระดับดิน
สูงขึ นกว่าเดิม แต่ไม่รวมถึงการถมดินในทะเลและการก่อสร้างถนนของทางราชการ 



๖๓ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธที ่๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่เห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข ด้วยคะแนน
เสียงเห็นด้วย ๓๗ คะแนน และไม่เห็นด้วย ๕๘ คะแนน จึงมีมติให้คงตามร่างเดิม ดังนี  
  “ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใดๆ ต่อดินหรือพื นดินเพื่อให้ระดับดิน
สูงขึ นกว่าเดิม แต่ไม่รวมถึงการถมดินในทะเลและการก่อสร้างถนนของทางราชการ 
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 
  เนินดิน  “เนินดิน” หมายความว่า ดินท่ีสูงขึ นกว่าระดับพื นดินโดยการถมดิน 
๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดความหมายของค าว่า “เนินดิน” ในพระราชบัญญัตินี ให้มี
ความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้ค าว่า “เนินดิน” ในมาตรา ๔ (บทนิยาม
ค าว่า “รายการ”) มาตรา ๖ และมาตรา ๒๖ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทนิยามค าว่า “เนินดิน” 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทนิยามค าว่า “เนินดิน” 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้ เพิ่มบทนิยามค าว่า “เนินดิน” 
หมายความว่า ดินที่สูงขึ นกว่าระดับพื นดินโดยการถมดิน 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 



๖๔ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  แผนผังบริเวณ 
 “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน 
ท่ีตั ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั งที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างท่ีอยู่ข้างเคียง 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดความหมายของค าว่า “แผนผังบริเวณ” ในพระราชบัญญัตินี ให้
มีความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้ค าว่า “แผนผังบริเวณ” ในมาตรา ๑๗ 
เพียงมาตราเดียว 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั ง และ
ขอบเขตของท่ีดินที่จะขุดดิน รวมทั งท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ข้างเคียง 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในขั นตอนการพิจารณาร่างก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ  
ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาแก้ไข 
บทนิยามค าว่า “แผนผังบริเวณ” ท่ีฝ่ายเลขานุการ ฯ ยกร่างเสนอ โดยน ามาจากกฎหมาย
ว่าด้วยควบคุมอาคาร เป็นดังนี  
  “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั ง และ
ขอบเขตของท่ีดินที่จะขุดดิน รวมทั งท่ีดินในบริเวณและสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ข้างเคียง  
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗ 
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแก้ไขนิยามค าว่า “แผนผัง
บริเวณ” เพ่ือให้สอดคล้องกับเนื อหาท่ีมีการเพ่ิมเร่ืองการถมดิน เป็นดังนี  



๖๕ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั ง และ
ขอบเขตของท่ีดินท่ีจะขุดดินหรือถมดิน รวมทั งท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ข้างเคียง 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  รำยกำร 

 “รายการ” หมายความว่า ข้อความชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิด
ของดิน ความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดินหรือความสูงของเนินดินท่ีจะถมดิน 
ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึง
ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดความหมายของค าว่า “รายการ” ในพระราชบัญญัตินี ให้มี
ความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้ค าว่า “รายการ” ในมาตรา ๑๗ เพียง
มาตราเดียว 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  “รายการ” หมายความว่า ข้อความชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน 
ความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ความลาดเอียงของบ่อดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการ
ในการขุดดิน 
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๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาร่างในชั นยกร่างก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับ
หลักการ ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณา
แก้ไขนิยามค าว่า “โครงการ” ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ  โดยแก้จากค าว่า 
“โครงการ” เป็น “รายการ” เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย เนื่องจาก 
เห็นว่า ค าว่า “โครงการ” เป็นถ้อยค าท่ีแสดงความหมายเกินเลยจากเจตนารมณ์ของร่าง
พระราชบัญญัตินี ท่ีต้องการเพียงก าหนดรายละเอียดของบ่อท่ีจะขุด รวมถึงลักษณะอื่นๆ 
ของบ่อท่ีจะขุดเท่านั น แต่ค าว่า “โครงการ” จะมีความหมายท่ีกว้างรวมถึงเรื่องทุนด้วย 
เป็นดังนี  
  “โครงการ รำยกำร” หมายความว่า โครงการขุดดิน โดยแสดงข้อควำม
ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ความลาดเอียงของ
บ่อดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือส่ิงปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลาย
ของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดิน  
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗ 
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี  
  “รายการ” หมายความว่า ข้อความชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน 
ความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดินหรือควำมสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดิน
หรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 
วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
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  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
  (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพ 
มหานคร 
  (๓) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๔) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๕) หัวหน้าผู ้บริหารท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ นก าหนดให้เป็นราชการ
ส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น 
  (๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขต
ท้องท่ีอื่น นอกจาก (๑) ถึง (๕) 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดความหมายของค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในพระราชบัญญัตินี 
ให้มีความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้ค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” 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 ส าหรับในเขตเทศบาล 
   (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
ในเขตสุขาภิบาล 
   (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
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   (๔) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
   (๕) หัวหน้าผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 
ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั น 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้
พิจารณาแก้ไขนิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
มาตรา ๓ เป็นดังนี  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
   (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
   (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดประธำนกรรมกำรสุขำภิบำล ส าหรับในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและในเขตสุขาภิบาล 
   (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
   (๔) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
   (๕) หัวหน้าผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีจะมีกฎหมายก าหนด
โดยเฉพำะจัดตั้งขึ้น ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั น 
   (๖) ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด ส ำหรับในเขตท้องที่ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนด
ตำมมำตรำ ๓ วรรคสอง 
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๔ 
(๒๔/๒๕๓๗) ๑/๒๕๓๗ วันอังคาร ที ่๔ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
   (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร 
ส ำหรับในเขตกรุงเทพมหำนคร 
   (๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด ส ำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
   (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
นำยกเทศมนตร ีส ำหรับในเขตเทศบำล 
   (๔) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา ประธำนกรรมกำรบริหำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ส ำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
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   (๕) หัวหน้าผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ นก ำหนดให้เป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น 
   (๖) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตท้องท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ตามมาตรา ๓ วรรคสอง อื่นนอกจำก (๑) ถึง (๕) 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  คณะกรรมกำร 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและ
ถมดิน 

๑. หลักกำร 
  เป็นการก าหนดบทนิยามเพื่อย่อค าหรือข้อความในกฎหมายเพื่อมิให้ต้อง
เขียนยาวเกินไป โดยย่อค าว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” เป็น “คณะกรรมการ” 
ปรากฏมีการใช้ค าว่า “คณะกรรมการ” ในมาตรา ๖, มาตรา ๘, มาตรา ๑๑, มาตรา ๑๒, 
มาตรา ๑๕, มาตรา ๑๖, มาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๔ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดิน 
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๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้
พิจารณาบทนิยามค าว่า “คณะกรรมการ” ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอแล้ว มีมติผ่าน
การตรวจพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดิน 
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗ 
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี  
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... 
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
 “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งตั งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดความหมายของค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” ในพระราชบัญญัตินี 
ให้มีความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใช้ค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” ใน
มาตรา ๑๙, มาตรา ๒๙ ถึงมาตรา ๓๓, และมาตรา ๓๘ 
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๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั ง 
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณาบทนิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั ง 
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗ 
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขดุดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  รัฐมนตร ี  “รัฐมนตร”ี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รกัษาการตามพระราชบัญญัตินี  
๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดความหมายของค าว่า “รัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัตินี ให้มี
ความหมายท่ีแน่นอนและชัดเจน ปรากฏมีการใชค้ าว่า “รัฐมนตร”ี ในมาตรา ๖, มาตรา ๘,  
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มาตรา ๑๑, มาตรา ๑๒, มาตรา ๑๓, และมาตรา ๑๔ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณานิยามค าว่า “รัฐมนตรี” โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗ 
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  บทยกเว้น 
  ไม่ใช้บังคับ 

 มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน 
ซึ่งกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นท่ีได้ก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั นแล้ว 
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๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดบทยกเว้นการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี ให้ชัดเจนว่า  ไม่
ประสงค์จะให้ใช้บังคับกับกรณีการขุดดินและถมดินท่ีกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตาม
กฎหมายอื่นท่ีได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั นแล้ว 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่งกระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น และการขุดดินท่ีกระท าโดยราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติ
ผ่านการตรวจพิจารณาร่างมาตรา ๕ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่งกระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น และการขุดดินท่ีกระท าโดยราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง” 
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗ 
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที ่๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแก้ไขร่างมาตรา ๕ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดิน 
ซึ่งกระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่นที่ได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกัน
อันตรำยไว้ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว และการขุดดินท่ีกระท าโดยราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
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พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  กำรออกกฎกระทรวง 
  เพ่ือป้องกันกำร 
  พังทลำยของดิน 
  หรือสิ่งปลูกสร้ำง  

 มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดิน
หรือสิ ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื ่นที ่จ าเป ็นเพื ่อปฏิบ ัต ิตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมี
อ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
 (๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
 (๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน
ตามชนิดของดิน ความลึก และขนาดของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ความสูง
และพื นท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรือเนินดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 
 (๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
 (๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงาน
และบุคคลภายนอก 
 (๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือ
ถมดิน 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดกรอบและขอบเขตอ านาจในการกฎกระทรวงเพื่อป้องกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างให้ชัดเจน โดยให้อ านาจออกกฎกระทรวงได้เฉพาะในเรื่อง 
ดังต่อไปนี  
  (๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
  (๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน 
ความลึก และขนาดของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ความสูงและพื นท่ีของเนินดินท่ีจะถมดิน และ
ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 
  (๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
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  (๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
  (๕) หลักเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๕  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
  (๑) บริเวณห้ามขุดดิน 
  (๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินตามชนิดของดิน ความลึก 
และขนาดของบ่อดินท่ีจะขุดดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น 
  (๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
  (๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
  (๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอื่นในการขุดดิน 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้
พิจารณาร่างมาตรา ๕ ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอแล้ว มีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้
เนื อหามีความครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ น โดยล้อความมาจากกฎหมายว่าด้วยควบคุม
อาคาร ดังนี  
  “มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูก
สร้าง ตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
   (๑) บริเวณห้ำมออกใบอนุญำตท ำกำรขุดดินตำมมำตรำ ๑๑ 
   (๑ ๒) ควำมสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินตำมชนิดของดิน 
ควำมลึก และขนำดของบ่อดินที่จะขุดดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตท่ีดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างของบุคคลอืน่ 
   (๒ ๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 
   (๕ ๔ ) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและ
บุคคลภายนอก 
   (๔ ๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอื่นในการขุดดิน” 
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  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๗ 
(๗๗/๒๕๓๔) ๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ และบันทึกการประชุมและรายงานการ
ประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๑ (๘๑/๒๕๓๔) ๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๓๔  (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีข้อเสนอแนะว่า ควรจะมีการก าหนดทั ง
ความสูงและพื นท่ีของเนินดินที่จะถมดินด้วย เพราะถ้าก าหนดเฉพาะความสูงแต่ไม่ก าหนด
ขนาดพื นท่ีของเนินดินท่ีจะถมอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้  ดังนั น 
ท่ีประชุมจึงได้มีมติให้แก้ไขถ้อยค าในมาตรา ๖ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนด 
   (๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน 
   (๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน 
ความลึก และขนาดของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ควำมสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถม และ
ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 
   (๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
   (๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
   (๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน 
   กำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขุดดินเพื่อกำรพำณิชย์จะต้อง
ก ำหนดมำตรกำรเกี่ยวกับกำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมตำม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ไม่น้อยกว่ำหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้ส ำหรับกำร
ขุดดินทั่วไป” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
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๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ผู้แปรญัตติและกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายเหตุผลท านองเดียวกับร่างมาตรา ๓ 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยตามท่ีผู้แปรญัตติเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๖๐ : ๔๐ ให้
แก้ไขความตอนต้นของมาตรา ๖ โดยตัดความว่า “กำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม” ออก ดังนี  
  “มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนด” 
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 
  อ ำนำจและหน้ำที่ 
  ขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๗๒๕  ในกรณีท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนด
เร่ืองใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนั น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ 

                                                 

  ๒๕ อ านาจขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขุดดิน
และถมดิน 
      เมื่อยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไว้เป็นการเฉพาะ กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจที่จะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้   ดังนั น เมื่อกรุงเทพมหานคร
ได้ตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการควบคุมการขุดดินและถมดินขึ นใช้บังคับแล้ว  แม้ว่าจะ
เป็นการตราขึ นก่อนที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย 
ก็ตาม การตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวจึงเป็นการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นได้ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตามนัยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แล้ว  และ
เมื่อข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั นได้ตราขึ นเพ่ือปฏิบัติการให้ เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
๒๕๒๘ บัญญัติให้กระท าได้ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครดังกล่าวจึงชอบด้วยกฎหมาย และมีผลใช้ 
                                                                                             (มีต่อหน้าถัดไป) 
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 ในกรณีท่ียังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตาม
มาตรา ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก าหนดเร่ืองนั นได้ 
 ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องใด
ตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องนั น 
ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นในส่วนท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘ 
แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี ใช้บังคับ 
 การยกเลิกข้อบัญญั ติ ท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่
กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการท่ีได้กระท าไปแล้วโดยถูกต้อง
ตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั น 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดขอบเขตอ านาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ชัดเจน ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงและการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ในกรณดีังนี  

                                                                                                                                            

(ต่อจากเชิงอรรถที่ ๒๕, ข้างต้น) 
บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามเงื่อนไขตามมาตรา ๗ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  อย่างไรก็ตาม โดยที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
มีฐานะเป็นพระราชบัญญัติอันเป็นกฎหมายที่มีล าดับชั นสูงกว่าข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ เรื่อง
ควบคุมการขุดดิน การถมดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งมีฐานะเป็นเพียงกฎหมายล าดับรองเท่านั น ในกรณี
เช่นนี  หากข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ มีบทบัญญัติที่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว บทบัญญัติในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั นย่อมไม่มีผลใช้บังคับได้อีกต่อไป  ฉะนั น เมื่อ
ระเบียบกรุงเทพมหานครนี เป็นระเบียบที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ดังกล่าว ระเบียบกรุงเทพมหานครนั น จึงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ด้วยเช่นกัน (บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง หารือ
ข้อกฎหมายเกี่ยวกับผลใช้บังคับของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการขุดดินการถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ และระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการขออนุญาตและการควบคุมการขุดดิน การถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๕  เมื่อพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย (เรื่อง
เสร็จที่ ๔๐๒/๒๕๔๔)) 
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  (๑) กรณีท่ีมีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดแล้ว ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั น  
  (๒) กรณีท่ียังไม่มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใด ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั นได้ 
  (๓) กรณีที่มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องใดแล้ว ถ้าต่อมามีการ
ออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องนั น ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนท่ีขัดหรือแย้ง
กับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ส่วนท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับ
ต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันท่ี
กฎกระทรวงใช้บังคับ  ทั งนี  การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าว ไม่กระทบกระเทือนต่อ
การด าเนินการท่ีได้กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั น 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ร่างมาตรา ๖ เป็นการให้อ านาจ
รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงทั งหมดจ านวน ๕ เร่ือง และในร่างมาตรา ๖ ทว ิจึงเป็นการเพิ่ม
อ านาจท้องถิ่นให้ออกข้อบังคับท้องถิ่นในเร่ืองเพิ่มเติมจากที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามร่าง
มาตรา ๖ ซึ่งทางส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้แก้ไขเพิ่มเติมให้มีเนื อหาสาระ
เช่นเดียวกับร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ดังนี  
  “มาตรา ๖ ทวิ  ในกรณีท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตาม
มาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั น เว้นแต่เป็นกรณี
ตามมาตรา ๘ 
   ในกรณี ท่ียังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเร่ืองนั นได้ 
   ในกรณีท่ีได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว 
ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องนั น ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วน
ท่ีขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่น 
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ในส่วนท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๘ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี ใช้บังคับ 
  การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการ
ด าเนินการท่ีได้กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั น” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  อ ำนำจขององค์กร 
  ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในกำรออกข้อบัญญตั ิ
  ท้องถิ่นในเร่ืองที่ม ี
  ก ำหนดไว้แล้ว 
  ในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๘  ในกรณีท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่อง
ใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั นได้ ในกรณ ีดังต่อไปนี  
 (๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดใน
เรื่องนั นเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือ
แย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 
 (๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั นขัดหรือ
แย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผล
พิเศษเฉพาะท้องถิ่น 
 การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
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 คณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้
ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่วันท่ีได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้
แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั นทราบด้วย 
 ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั นไม่เสร็จ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้
ความเห็นชอบในข้อบัญญัติ ท้องถิ่นนั นแล้ว และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรี
ไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั น 
ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดกรอบอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องท่ีได้ออกกฎกระทรวงมีก าหนดไว้แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั นได้ ในกรณดีังต่อไปนี  
  (๑) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั น เพิ่มเติมจากท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนั น 
  (๒) ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนั น 
เนื่องจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 
  (๓) การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีแล้ว  ทั งนี  ให้คณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ี
ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั นทราบ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั นไม่เสร็จภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั นแล้ว 
และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
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๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ว่า เนื อหา
ในร่างมาตรานี บางส่วนได้ล้อมาจากร่างพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และเป็นมาตราท่ีให้อ านาจท้องถิ่นออกข้อบัญญัติในส่วนท่ีขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวง  
โดยเฉพาะในส่วนท่ีก าหนดใหค้ณะกรรมการจะให้ความเห็นชอบภายใน ๖๐ วัน  ดังนั น จึง
ต้องมีเหตุผลเป็นพิเศษ ซึ่งต้องให้เวลาคณะกรรมการในการพิจารณา ซึ่งบางครั งต้องหา
ข้อมูลมาเสริมเพ่ือชี แจงให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ส าหรับกรณีการเสนอในคณะกรรมการพิจารณาแล้วคณะกรรมการ 
ไม่อนุญาตและมีความเห็นว่าไม่เห็นชอบกับข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งจะเข้าลักษณะของค าสั่ง
ทางปกครอง ซึ่งต้องไปฟ้องหรือไปอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว หากเมื่อใดมีศาลปกครองก็จะเข้าสู่
กระบวนการของศาลปกครอง ปัจจุบันมีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พิจารณาเร่ืองนี อยู่ ซึ่งกฎหมายได้เขียนรองรับไว้อยู่แล้ว เช่น ในกฎหมายบางฉบับจะเขียน
ว่า ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด แต่ท่ีจริงแล้วผู้ถูกโต้แย้งยัง
สามารถใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ต่อไปได ้
  ท่ีประชุมมีมติให้เพิ่มร่างมาตรา ๖ ตรี เป็นดังนี  
  “มำตรำ ๖ ตรี  ในกรณีที่ได้มีกำรออกกฎกระทรวงก ำหนดเรื่องใดตำม
มำตรำ ๖ แล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่อง
นั้นได้ ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
   (๑) เป็นกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดรำยละเอียดในเรื่องนั้น
เพ่ิมเติมจำกที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่ำว 
   (๒) เป็นกำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก ำหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมจ ำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพำะท้องถิ่น 
   กำรออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตำม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรและได้รับอนุมัติจำกรัฐมนตรี 
   คณะกรรมกำรจะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำม
เห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นตำม (๒) ให้เสร็จภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้ำไม่ให้ควำมเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นทรำบด้วย 
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   ถ้ำคณะกรรมกำรพิจำรณำข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่ เสร็จภำยใน
ก ำหนดเวลำตำมวรรคสำม ให้ถือว่ำคณะกรรมกำรได้ให้ควำมเห็นชอบในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งกำรต่อไป  
ถ้ำรัฐมนตรีไม่สั่งกำรภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ำ
รัฐมนตรีได้อนุมัติตำมวรรคสอง” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  กำรแจ้งหรือส่งค ำสั่ง 
  ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 มาตรา ๙  การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี  ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของท่ีดิน หรือ
ตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั น หรือจะท าเป็น
หนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทาง
ไปรษณีย์ก็ได้ 
 ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้  ให้ปิด
ประกาศส าเนาหนังสือแจ้งหรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในท่ี
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน 
และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน 
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ได้ทราบค าสั่งนั น เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้มีการปิด
ประกาศดังกล่าว 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ให้ชัดเจน โดยก าหนดไว้สามกรณี ด้งนี  
  (๑) ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง  ผู้ขุดดิน  
ผู้ถมดิน เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณ ีณ ภูมิล าเนาของผู้นั น 
  (๒) ท าเป็นหนังสือและให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของท่ีดิน หรอืตัวแทน 
แล้วแต่กรณ ีลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ 
  (๓) ในกรณีท่ีไม่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้หรือไม่มีผู้ลงลายมือชื่อรับ
หนังสือ ให้ปิดประกาศส าเนาหนังสือแจ้งหรือค าสั่งไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ 
บริเวณท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของท่ีดิน หรือ
ตัวแทน ได้ทราบค าสั่งนั น เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๖  การแจ้งหรือการส่งค าสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน 
เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั น หรือจะท าเป็นหนังสือและให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้ 
  ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศส าเนาหนังสือ
แจ้งหรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณท่ีมีการขุดดิน และให้
ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน ได้ทราบหนังสือหรือค าสั่งนั นเมื่อพ้น
ก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ  
ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาร่าง
มาตรา ๖ ท่ีได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
แล้วมีมติผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๗  การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน 
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เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั น หรือจะท าเป็นหนังสือและให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้ 
   ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศส าเนาหนังสือ
แจ้งหรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณท่ีมีการขุดดิน และให้
ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน ได้ทราบหนังสือหรือค าสั่งนั นเมื่อพ้น
ก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้มีการปิดประกาศดังกล่าว” 
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑ 
(๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขถ้อยค าในมาตรา ๗ ดังนี  
  “มาตรา ๗  การแจ้งหรือการส่งค ำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน 
ผู้ถมดิน เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั น หรือจะท าเป็น
หนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ 
   ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้  ให้ปิด
ประกาศส าเนาหนังสือแจ้งหรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณ
ท่ีมีการขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน  
ได้ทราบหนังสือแจ้งหรือค าสั่งนั น เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้มีการปิดประกาศ
ดังกล่าว” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  คณะกรรมาธิการฯ ได้ตั งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นให้บุคคลดังกล่าว 
ลงลายมือชื่อรับแทน โดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวอาจท าให้มีปัญหาการตีความขึ นได้ 
กล่าวคือค าว่า “รับแทน” ในท่ีนี  อาจท าให้เข้าใจว่าเป็นการส่งให้ตัวแทน ซึ่งเกี่ยวกับ
ประเด็นนี ผู้แทนจากกรมโยธาธิการได้ชี แจงว่า การรับแทนในความหมายนี  หมายถึง การ
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รับตัวส าเนาเท่านั นหรือเป็นการรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งไม่ใช่หนังสือท่ีส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนแต่อย่างใด และเพื่อให้เกิดความชัดเจนและสะดวกในทางปฏิบัติ
คณะกรรมาธิการฯ เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติท่ีเสนอให้เพิ่มค าว่า “ตอบรับ” ไว้หลังค าว่า 
“ลงทะเบียน” 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่ง
ของมาตรา ๙ เป็นดังนี   
  “มาตรา ๙  การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แทนผู้แจ้ง  
ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั น หรือจะท า
เป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนกำรส่งทำงไปรษณียก์็ได้” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ และบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  มำตรำรักษำกำร 

 มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียม
และค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี  และก าหนดกิจการอื่น
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
 กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ให้ชัดเจน  
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๗   ให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี  และก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
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  กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี  
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ  
ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาร่าง
มาตรา ๗ ท่ีได้มีการแก้ไขปรับปรุงตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) 
แล้วมีมติผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกิน
อัตราท้ายพระราชบัญญัตินี  และก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
   กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑ 
(๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๘ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๑ วันพุธ ที ่๒๒ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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หมวด ๑ 
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

   
 

  องค์ประกอบของ 
  คณะกรรมกำรกำร 
  ขุดดินและถมดิน 

 มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ งเรียกว่า 
“คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วย อธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรม
ทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมท่ีดิน ผู้แทนกรมพัฒนาท่ีดิน ผู้แทน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนส านัก
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทน
กรมการผังเมือง ผู้แทนสภาวิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิก
แห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการการขุดดินและถมดินให้ชัดเจน 
อันประกอบด้วย  
  (๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  (๒) กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แห่งละ
หนึ่งคน ได้แก่ 
       (๒.๑) ผู้แทนกรมทรัพยากรธรณ ี
       (๒.๒) ผู้แทนกรมท่ีดิน 
       (๒.๓) ผู้แทนกรมพัฒนาท่ีดิน 
        (๒.๔) ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
       (๒.๕) ผู้แทนกรมศิลปากร  
       (๒ .๖) ผู้แทนส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
       (๒.๗) ผู้แทนกรมการผังเมือง  
       (๒.๘) ผู้แทนสภาวิศวกร  
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       (๒.๙) ผู้แทนสภาสถาปนิก  
  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒซิึ่งรัฐมนตรีแต่งตั ง จ านวนไม่เกินสี่คน 
  (๔) หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและ 
ผังเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 

หมวด ๑ 
คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน 

   
 
  มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุม 
การขุดดิน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีหรือผู้แทน อธิบดีกรมท่ีดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินหรือผู้แทน 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้แทน เลขาธิการส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักผังเมืองหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธกิาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) เห็นว่า เนื อหา
ของร่างพระราชบัญญัตินี มิได้เป็นการควบคุมการขุดดิน เป็นเพียงการก ากับดูแลโดยให้ 
ผู้ขุดดินบางกรณีมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีเท่านั น และเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการลด
การควบคุมกิจการต่างๆ ลงเป็นเพียงการก ากับดูแล จึงมีมติให้แก้ไขชื่อคณะกรรมการให้
สอดคล้องกับเนื อหาของชื่อร่าง และแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ โดย
เพิ่มอธิบดีกรมศิลปกรหรือผู้แทนตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่าควรเพิ่มเพื่อให้
สอดคล้องกับร่างมาตรา ๑๙ (ว่าด้วยวิธีปฏิบัติของผู้ขุดดินเมื่อพบวัตถุโบราณ ฯลฯ) เป็น
ดังนี  

“หมวด ๑ 
คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน 

   
 
  มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุมการ
ขุดดิน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากร
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ธรณีหรือผู้แทน อธิบดีกรมท่ีดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินหรือผู้แทน อธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้แทน อธิบดีกรมศิลปำกรหรือผู้แทน เลขาธิการส านักนโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักอธิบดีกรมกำรผังเมืองหรือผู้แทน เป็น
กรรมการ และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็น
กรรมการและเลขานุการ” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๑(๖๘/๒๕๓๖)  
๓๘/๒๕๓๖ วันศุกร์ ที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างมาตรา ๙ ว่า
คณะกรรมการการขุดดินนั น ตามร่างพระราชบัญญัติการขุดดินฉบับเดิมนั นท่ีเขียนว่า 
“หรือผู้แทน” ในทุกต าแหน่งนั น โดยหลักการในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแม้ไม่ได้
เขียนค าว่า “หรือผู้แทน” ไว้ อธิบดีก็สามารถแต่งตั งผู้แทนได้ตามระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยอาจมอบหมายให้รองอธิบดีหรือผู้อ านวยการกอง หรือตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้อยู่แล้ว  
  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขถ้อยค าในหมวด ๑ และมาตรา ๙ เป็นดังนี  

“หมวด ๑ 
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

   
 

  มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดิน
และถมดิน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีผู้แทนกรม
ทรัพยากรธรณีหรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมท่ีดินหรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมพัฒนาท่ีดิน
หรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมศิลปากร
หรือผู้แทน เลขาธิการส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน อธิบดีผู้แทนกรมการ
ผังเมืองหรือผู้แทน ผู้แทนองค์กรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมและผู้แทน
องค์กรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม แห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก
ไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร กรมโยธาธกิาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
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๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่าคณะกรรมการชุดนี น่าจะเป็นเรื่อง
ท้องถิ่นมากกว่า จึงเห็นควรตัดอธิบดีกรมโยธาธิการออก และบัญญัติเพิ่มปลัดกระทรวง
มหาดไทยแทน โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคณะกรรมการต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร 
ส่วนมากจะใช้ปลัดกรุงเทพมหานคร  ดังนั น ใช้ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะเหมาะสมกว่า 
ในส่วนท่ีบัญญัติเพิ่มค าว่า “สภาวิศวกร” และ “สภาสถาปนิก” นั น เนื่องจากกฎหมาย
เกี่ยวกับวิศวกรและสถาปนิกก าลังจะผ่านรัฐสภา 
  ท่ีประชุมมติ ดังนี  
  ๑. คณะกรรมาธิการฯ ไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติท่ีจะตัดค าว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” ออก และให้ใช้ค าว่า “ปลัดกระทรวงมหาดไทย” เป็นประธานแทน โดยได้
ชี แจงแล้วผู้แปรญัตติพอใจ 
  ๒. คณะกรรมาธิการฯ เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติท่ีตัดความว่า “องค์กร
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม” และ “องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม” ออก และใช้ค าว่า “สภาวิศวกร” และ “สภาสถาปนิก” แทน  
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขร่างมาตรา ๑๑ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๑๑  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการ 
ขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกรม
ทรัพยากรธรณี ผู้แทนกรมท่ีดิน ผู้แทนกรมพัฒนาท่ีดิน ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมการผังเมือง 
ผู้แทนองค์การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสภำวิศวกร และผู้แทนองค์กรควบคุม
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมสภำสถำปนิก แห่งละหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีก 
ไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข  
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  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 

  อ ำนำจหน้ำที่ของ 
  คณะกรรมกำรกำร 
  ขุดดินและถมดิน 

 มาตรา ๑๒  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
 (๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
 (๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี  
 (๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๓๔ วรรคสอง 
 (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดกรอบอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
ให้ชัดเจน โดยให้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี  
  (๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวง 
  (๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี  
  (๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๙  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
  (๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
  (๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี  
  (๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือเสนอรัฐมนตรี 
  (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ  
ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาแก้ไขร่าง
มาตรา ๙ ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ เพื่อให้อ านาจของคณะกรรมการมีความครบถ้วน
และชัดเจนยิ่งขึ น ดังนี  
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  “มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
   (๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
   (๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี  
   (๓) พิจำรณำอุทธรณ์ค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพ่ือเสนอรัฐมนตร ี
   (๔) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำย” 
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๑ 
(๘๑/๒๕๓๔) ๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที ่๑๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขข้อความในมาตรา ๑๐ ดังนี  
  “มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
   (๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
   (๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี  
   (๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเสนอรัฐมนตรีตำม
มำตรำ ๒๖ วรรคสอง 
   (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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  วำระกำรด ำรง 
  ต ำแหน่งของ 
  กรรมกำรซึ่ง 
  รัฐมนตรีแต่งตั้ง 

 มาตรา ๑๓  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งมีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละสามป ี
 ในกรณีมีการแต่งตั งกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการซึ่งแต่งตั ง
ไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั งเพิ่มขึ นหรือ
แต่งตั งแทนต าแหน่งท่ีว่าง ให้ผู้ได้รับการแต่งตั งนั นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้วนั น 
 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั งอีกได้ แต่ต้องไม่
เกินสองคราวติดต่อกัน 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดวาระของกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้ชัดเจน โดยให้มีวาระ
คราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั งอีกได้แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน รวมทั งก าหนด
วาระของกรรมการท่ีแต่งตั งเพิ่มขึ นหรือแต่งตั งแทนต าแหน่งท่ีว่าง โดยให้มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั งไว้แล้ว 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ทว ิ
ดังนี  
  “มำตรำ ๑๐ ทวิ  กรรมกำรซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวำระอยู่ในต ำแหน่ง
ครำวละสำมปี 
   ในกรณีมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรในระหว่ำงที่กรรมกำรซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยัง
มีวำระอยู่ในต ำแหน่งไม่ว่ำจะเป็นกำรแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับกำร
แต่งตั้งนั้นอยู่ในต ำแหน่งเท่ำกับวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 
   กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับแต่งตั้งอีกได้  แต่ต้องไม่เกิน
สองครำวติดต่อกัน” 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 



๙๕ 
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  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาแก้ไขถ้อยค าว่า “แต่งตั งซ่อม” 
เป็น “แต่งตั งแทนต าแหน่งที่ว่าง” เพ่ือให้มีความสมบูรณ์และชัดเจนยิ่งขึ น 
  มติที่ประชุม เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๓ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๑๓  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ
สามป ี
   ในกรณีมีการแต่งตั งกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการซึ่งแต่งตั งไว้แล้วยังมี
วาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั งเพิ่มขึ นหรือแต่งตั งซ่อมแทนต ำแหน่งที่ว่ำง  
ให้ผู้ได้รับการแต่งตั งนั นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั งไว้
แล้วนั น 
   กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั งอีกได้  แต่ต้องไม่เกินสอง
คราวติดต่อกัน” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 

  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
  ของกรรมกำรซึ่ง 
  รัฐมนตรีแต่งตั้ง 

 มาตรา ๑๔  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตาม
มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เป็นบคุคลล้มละลาย 
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่
เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
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๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดเงื่อนไขการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระของกรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั งให้ชัดเจน โดยก าหนดให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งพ้นจากต าแหน่งก่อน
ครบวาระ เมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 
  (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
  (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับ
ความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา ๑๐ ตรี ดังนี  
  “มำตรำ ๑๐ ตรี  นอกจำกกำรพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระตำมมำตรำ ๑๐ 
ทวิ กรรมกำรซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจำกต ำแหน่ง เมื่อ 
   (๑) ตำย 
   (๒) ลำออก 
   (๓) เป็นบุคคลล้มละลำย 
   (๔) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
   (๕) ได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่เป็นโทษ
ส ำหรับควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 



๙๗ 
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๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒสิภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 

  กำรประชุมของ 
  คณะกรรมกำร 
  กำรขุดดินและถมดิน 

 มาตรา ๑๕  การประชุมของคณะกรรมการต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยชี ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี ขาด 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
ให้ชัดเจน ดังนี   
  (๑) องค์ประชุม ต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั งหมด  
  (๒) กรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ 
ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
  (๓) การวินิจฉัยชี ขาดของท่ีประชุม  
       (๓.๑) ให้ถือเสียงข้างมาก  
       (๓.๒) กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
       (๓.๓) กรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด 
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๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
  การวินิจฉัยชี ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  กรรมการร่างกฎหมายประจ า คณะท่ี ๕-๘ (นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์) 
ได้เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับองค์ประชุม การด าเนินการประชุม และการออกเสียงลงมติ 
ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติผ่านการพิจารณาโดย 
ไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
   การวินิจฉัยชี ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้
มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด” 
  [บันทึกเรื่องที่พิจารณาเสร็จ เรื่อง บริษัทจัดสรรที่ดินขุดดินท าให้ที่ดินข้างเคียง
พังทลายและสูญหาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) และบันทึกการประชุม
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑ (๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ 
(เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
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  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 

  กำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร 
  และอ ำนำจหน้ำที่ของ 
  คณะอนุกรรมกำร 

 มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอ านาจแต่ งตั ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ี
คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้
ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็นได้ 
 ให้น ามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดให้คณะกรรมการการขุดดินและถมดินมีอ านาจในการแต่งตั ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย และให้มี
อ านาจเชิญบุคคลใดมาให้ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็นได้  ทั งนี  โดยให้
น าหลักเกณฑ์การประชุมของคณะกรรมการฯ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริง 
ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็นได้ 
  ให้น ามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 
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๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  กรรมการร่างกฎหมายประจ า คณะท่ี ๕-๘ (นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์) 
ได้เพ่ิมเติมความในวรรคสอง ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการ่างกฎหมาย คณะท่ี ๗)  
มีมติผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้
ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็นได้ 
   ให้น ำมำตรำ ๑๑ มำใช้บังคับแก่กำรประชุมของคณะอนุกรรมกำรโดย
อนุโลม” 
  [บันทึกเรื่องที่พิจารณาเสร็จ เรื่อง บริษัทจัดสรรที่ดินขุดดินท าให้ที่ดินข้างเคียง
พังทลายและสูญหาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) และบันทึกการประชุม
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑ (๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ 
(เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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หมวด ๒ 
การขุดดิน 

   
 

  หลักเกณฑ์ วิธกีำร 
  และเงื่อนไขในกำร 
  ขุดดิน 

 มาตรา ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึก
จากระดับพื นดินเกินสามเมตรหรือมีพื นท่ีปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตามแบบท่ี 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี  
 (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
 (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
 (๓) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
 (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
 (๕) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
 (๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (๗) ท่ีตั งส านักงานของผู้แจ้ง 
 (๘) ภาระผูกพันต่างๆ ท่ีบุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดิน
ท่ีจะท าการขุดดิน 
 (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้อง
แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเร่ิมต้นท าการขุดดินตามท่ีได้แจ้ง
ไว้ได้ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง 
 ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง 
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้ง
ให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
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ออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ นผล 
 ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับ
แต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง  
 ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขุดดิน โดย
ก าหนดให้ผู้ซึ่งประสงค์จะท าการขุดดินในกรณีดังต่อไปนี ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด คือ  
  (๑) มีความลึกจากระดับพื นดินเกินสามเมตร 
  (๒) มีพื นท่ีปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือ 
  (๓) มีความลึกหรือพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  
  ทั งนี  จะต้องยื่นเอกสารเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการแจ้ง ดังนี  
  (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
  (๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
  (๓) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
  (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
  (๕) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
  (๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  (๗) ท่ีตั งส านักงานของผู้แจ้ง 
  (๘) ภาระผูกพันต่างๆ ท่ีบุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีจะท าการขุดดิน
  (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรพิจำรณำออกใบแจ้ง 
  (๑) กรณีผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก 
ใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั น
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้
ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง 
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  (๒) กรณีท่ีการแจ้งไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ี 
ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง
ให้การแจ้งนั นเป็นอันสิ นผล 
  (๓) กรณีผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง  
  นอกจากนี  ผู้ได้รับใบรับแจ้งจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงด้วย 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดิน
เกินสามเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี  
  (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
  (๒) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๕ 
  (๓) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  (๔) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
  ถ้าผู ้แจ ้งได ้ด าเน ินการตามที ่ระบุไว้ในวรรคหนึ ่งโดยถูกต้องแล้ว  ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดิน
ตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง 
  ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ นผล 
  ถ้าผู ้แจ ้งได ้แก้ไขให้ถ ูกต ้องภายในเวลาที ่ก าหนดตามวรรคสาม  ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
  ผู้ ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง 
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๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณาแก้ไขร่างมาตรา ๑๒  
ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๑๑  ห้ามมิให้ผู้ใดขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินตั งแต่...
เกินสามเมตรขึ นไป ไม่ว่าจะเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองท่ีดินนั นหรือไม่ เว้นแต่
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
   ใบอนุญาตนั นจะก าหนดเงื่อนไขท่ีผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๑ (๘๑/๒๕๓๔)  
๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
  ต่อมาคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้พิจารณา
แก้ไขตามค าสั่งรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ท่ีให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... โดยในเรื่องการขุดดินไม่สมควร
ต้องขอรับการอนุญาต เพียงแต่แจ้งความประสงค์ต่อทางราชการ แต่ผู้ขุดดินต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์และจัดท ามาตรการป้องกันปัญหาอันเกิดหรือสืบเนื่องจากการขุดดิน ซึ่งเป็น
ร่างท่ีเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ดังนี  
  “มาตรา ๑๓  ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดิน
เกินสามเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี  
   (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
   (๒) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
   (๓) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
   (๔) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
   ถ้าผู ้แจ้งได ้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ ่งโดยถูกต้องแล้ว  ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดิน
ตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง 
   ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
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ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ นผล 
   ถ้าผู ้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที ่ก าหนดตามวรรคสาม  ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
   ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง” 
  [บันทึกการประชุมและรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑ 
(๓๔/๒๕๓๕) ๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕  (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ  ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยฝ่าย
เลขานุการฯ มีความเห็นว่า ตามท่ีท่ีประชุมมีมติให้ตัดนิยามค าว่า “การขุดดินเพื่อการ
พาณิชย์” ออก การจะก าหนดขนาดความลึกและพื นท่ีให้มากขึ นก็จะมีผลกระทบต่อ
ความหมายในมาตรา ๑๓  ดังนั น ฝ่ายเลขานุการจึงยกร่างมาตรา ๑๓ โดยเพิ่มความลึก
จากระดับดินจากเดิมสามเมตรเพิ่มเป็นห้าเมตร และมีพื นท่ีเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร 
สืบเนื่องจากผู้แทนกรมประมงซึ่งมาประชุมชี แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่า การขุดบ่อเลี ยง
ปลาและท านากุ้ง ปกติระดับท่ีใช้เลี ยงปลาจะลึก ๒-๓ เมตร  ดังนั น ดินท่ีขุดต้องมีความลึก
ไม่น้อยกว่า ๕ เมตร เนื่องจากน  าใต้ดินบางแห่งมีระดับต่ า ส าหรับพื นท่ีท่ีใช้เลี ยงกุ้งจะมี
ขนาด ๑-๕ ไร่  ดังนั น ฝ่ายเลขานุการจึงยกร่างพื นท่ีสูงสุด คือ ๕ ไร่ จึงปรับเปลี่ยนเป็น 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เพื่อประชาชนท่ีประกอบอาชีพท าการเกษตรจะไม่ได้รับความ
เดือดร้อนในการประกอบอาชีพดังกล่าว 
  ท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกตว่า เนื่องจากร่างมาตรา ๑๓ นี  เป็นมาตราหลักของ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการขุดดิน
และถมดิน จึงเห็นควรให้มีการค านึงถึงปัญหาในแง่ความปลอดภัย  ผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจด้วย 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๙/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๒] 
  มาตรา ๑๓ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยก าหนดพื นท่ีและความลึก และเป็น
การให้อ านาจท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเร่ืองความลึก นอกจากนี ยังมีความจ าเป็นท่ี
จะต้องส่งเอกสาร แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง จึงมีความจ าเป็นต้อง
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แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ส าหรับภาระผูกพันต่างๆ ท่ีบุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับ
ท่ีดินที่จะท าการขุดส่วนท่ีเป็นเอกสารจะต้องน ามายื่นด้วย 
  อนึ่งท่ีประชุมได้มีมติให้น าหลักเกณฑ์การขุดดินเพื่อการพาณิชย์มาไว้ใน
มาตรานี ด้วย จึงเป็นท่ีดินท่ีขุดมีภาระผูกพัน ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเจ้าพนักงานท่ีดิน
โดยขอส าเนาโฉนดท่ีดินหรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งในหนังสือนี จะมีระเบียบ
แสดงการจดทะเบียนภาระผูกพันต่างๆ เหล่านี อยู่ด้วย เช่น สัญญาซื อขาย หรือหนังสือ
ยินยอม นอกจากนี กรณีผู้มีส่วนได้เสีย คือ ผู้มีกรรมสิทธิ์รวมกันจะสามารถโต้แย้งกันได้ 
และบุคคลผู้มีส่วนได้เสีย คือ ในแง่กฎหมายท่ีสามารถตรวจสอบได้ตามหลักฐานเท่านั น 
  ส าหรับเอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษานั น เป็นภาระของผู้ย่ืนท่ีจะต้องน ามายื่นเผือ่เอาไว้ภายหน้า เจ้าหน้าท่ี
อาจจะต้องการเอกสารบางอย่างเพิ่มเติม ซึ่งถ้าไม่ระบุไว้ก็จะเพ่ิมไม่ได้ 
  กรณีคณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ีในการตรวจสอบผู้ท่ีขุดดินได้ละเลยไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นั น ได้ระบุในมาตรา ๑๗ แล้ว เว้นแต่มีสาเหตุท่ีไม่ต้องรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย แต่จะมีกรณีหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องนิรโทษกรรม 
เช่น กรณีมีความจ าเป็นต้องขุดดิน แต่ท าให้เกิดความเดือดร้อนก็จะไม่ต้องรับผิดเกิดขึ น  
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขความในมาตรา ๑๓ เป็น ดังนี  
  “มาตรา ๑๓  ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดิน
เกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปำกบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตำรำงเมตร หรือมีควำมลึกหรือพื้นที่
ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ี 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี  
   (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
   (๒) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
        แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้ำงเคียง 
   (๓) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง  
        รำยกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๖ 
   (๔) ระยะเวลาท าการขุดดินวิธีกำรขุดดินและกำรขนดิน 
   (๕) ระยะเวลำท ำกำรขุดดิน 
   (๖) ชื่อผู้ควบคุมงำนซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมที่ ก ำหนดไว้ 
ในกฎกระทรวง 
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   (๗) ที่ตั้งส ำนักงำนของผู้แจ้ง 
   (๘) ภำระผูกพันต่ำงๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท ำกำร
ขุดดิน 
   (๙) เอกสำรและรำยละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรก ำหนดโดยประกำศ
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   ถ้าผู ้แจ้งได ้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดิน
ตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง 
   ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไข 
ให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ นผล 
   ถ้าผู ้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที ่ก าหนดตามวรรคสาม  ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง  
   ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
โดยมีประเด็นอภิปราย สรุปได้ ดังนี  
  (๑) ความในวรรคหนึ่ง ท่ีก าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความ
ลึกจากระดับพื นดินเกิน ๓ เมตร หรือมีความลึกหรือพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ประกาศก าหนดนั น เห็นว่า ความดังกล่าวยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะในกรณีในเขต
พื นท่ีของท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งอาจจะแปลความหมายไปได้ว่าท้องถิ่นนั นๆ สามารถก าหนดให้ 
ผู้ท่ีจะท าการขุดดินต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีใดๆ ก็ได้ ซึ่งอาจจะมากหรือ



๑๐๘ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

น้อยกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในวรรคหนึ่งดังกล่าวข้างต้น  ดังนั น เห็นว่าควรเพิ่มความในท านอง
เดียวกับความในวรรคสองของมาตรา ๒๖ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ น 
  (๒) เห็นควรปรับปรุงถ้อยค าว่า “ประกาศก าหนด” ให้มีความถูกต้องและ
ชัดเจนเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในการตีความของถ้อยค าดังกล่าว 
  ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้แทนกรมโยธาธิการพิจารณายกร่างตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ และน าเสนอท่ีประชุมพิจารณาในคราวต่อไป 
  [บันทกึการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาความท่ีเพิ่มเป็นวรรคหกและวรรคเจ็ดของมาตรา ๑๗ 
ตามท่ีผู้แทนจากกรมโยธาธิการได้ยกร่างน าเสนอ ดังนี   
  “ควำมลึกหรือพื้นที่ปำกบ่อดินที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนด
ต้องไม่เกินกว่ำที่ก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง 
   ประกำศก ำหนดของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมวรรคหนึ่ง ให้ออกเป็น
ข้อบัญญัติท้องถิ่น” 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงประกอบข้อเสนอท่ีเพิ่มความในวรรคหกและ
วรรคเจ็ดของมาตรา ๑๗ ว่า โดยความเป็นจริงแล้วความในวรรคหกและวรรคเจ็ดท่ีเสนอ
เพ่ิมขึ นใหม่ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ท่ียกร่างมานี ไม่จ าเป็นต้องบัญญัติไว้ก็ได้  
ทั งนี  เนื่องจากประเด็นหรือมีความลึกหรือพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด
ท่ีบัญญัติไว้ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๗ ก็ให้ความหมายครอบคลุมชัดเจนอยู่แล้ว ประกอบ
กับในการประกาศก าหนดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีกลไกในการตรวจสอบโดยสภาท้องถิ่น
นั นๆ ได้อยู่แล้ว 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวท่ีผู้แทนกรมโยธาธิการได้ยกร่าง
น าเสนอและเห็นด้วยกับเหตุผลท่ีผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจง โดยท่ีประชุมได้ให้เหตุผล
ประกอบว่า ถ้าให้ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเกรงจะไม่เกิดความคล่องตัวในการด าเนินการ
ต่างๆ และนอกจากนั น สภาพดินของแต่ละท้องท่ีไม่เหมือนกัน  ฉะนั น การให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนดจะสะดวกกว่าและคล่องตัวกว่า 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นควรให้คงไว้ตามร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธ ที ่๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
  ผู้แปรญัตติขอแปรญัตติแก้ความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๑๗ ดังนี  
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  “มาตรา ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดิน
เกินสามห้ำเมตรหรือมีพื นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งสองหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือ
พื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยย่ืนเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี ” 
  โดยเห็นว่าควรเพิ่มการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินจากเดิม  ๓ 
เมตร เป็น ๕ เมตร หรือมีพื นท่ีปากย่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร เป็น ๒๐,๐๐๐ ตาราง
เมตร เป็นการเพิ่มหลักเกณฑ์ให้มากขึ น  ดังนั น ผู้ท่ีจะเข้าตามหลักเกณฑ์นี จะมีจ านวน
น้อยลงเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อเกษตรกรในการท าเกษตรกรรม 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงว่า หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๗ นั น 
ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนต่อเกษตรกร โดยเฉพาะ
การขุดบ่อเลี ยงกุ้งหรือบ่อเลี ยงปลา ประกอบกับกรมประมงให้ข้อมูลว่า ความลึกของบ่อ
เพียง ๒ เมตร จึงได้ก าหนดไว้ ๓ เมตร ซึ่งเป็นไปตามหลักวิชาการในการขุดดินท่ีความลึก 
๓ เมตร ซึ่งดินจะสามารถคงสภาพดังกล่าวอยู่ได้ ส าหรับพื นท่ีปากบ่อดินท่ีก าหนดไว้เกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร นั น จะครอบคลุมพื นท่ีประมาณ ๖ ไร่ เศษ และผู้ท่ีจะขุดดินตาม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี มักจะเป็นการขุดเพื่อประกอบธุรกิจเป็นส่วนใหญ่  จึงเห็นว่ามีความ
เหมาะสมและไม่กระทบกระเทือนต่อเกษตรกรท่ัวไป 
  ท่ีประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติและมอบหมายให้ผู้แทนกรมโยธา 
ธิการจัดท าข้อมูลในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆ ก าหนดในร่างพระราชบัญญัตินี  
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและชี แจงในท่ีประชุมวุฒิสภาในโอกาสต่อไป 
   ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๑ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๔ วันพุธ ที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภาได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นท่ีผู้แปรญัตติขอ
สงวนค าแปรญัตติ ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วผู้แปรญัตติไม่ติดใจ ท่ีประชุมจึงมีมติให้ผ่านการตรวจ
พิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เก็บ 
  จำกกำรขุดดินให้เป็นรำยได้ของ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 มาตรา ๑๘  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก็บได้
ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องท่ีท่ีมีการขุดดินนั น 

 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดให้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก็บจากการออกใบแจ้งการขุดดิน 
ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องท่ีท่ีมีการขุดดินนั น 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน  
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการ ฯ มีมติให้เพิ่มขึ นใหม ่เป็นดังนี   
  “มาตรา ๑๓ ทวิ  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเก็บได้ตามมาตรา ๑๓ 
วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องท่ีท่ีมีการขุดดินนั น” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๕ สิงหาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการตรวจพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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  กำรเก็บใบแจ้ง 
  และกำรขอรับ 
  ใบแทนใบรับแจ้ง 

 มาตรา ๑๙  ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ 
ต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ท่ีสถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด 
และพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจดูได้ 
 ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ  
ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการช ารุดสูญหายหรือ
ถูกท าลายดังกล่าว 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บเอกสารส าหรับให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจดู รวมทั งหลักเกณฑ์การขอรับใบแทนในกรณีท่ีเอกสารช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลาย
ให้ชัดเจน โดยก าหนดให้ผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ท่ีสถานท่ี
ขุดดินหนึ่งชุด พร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจดูได้ทันที และถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย 
หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดินขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการช ารุดสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๓  ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ ต้องเก็บใบรับแจ้ง 
แผนผังบริเวณ และรายการไว้ท่ีสถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจดูได้ 
  ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดินขอรับ
ใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการช ารุด 
สูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) 
มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอตามรูปแบบท่ีมีบัญญัติไว้ในกฎหมาย
ควบคุมอาคาร โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๑๔  ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ ต้องเก็บใบ 
รับแจ้ง แผนผังบริเวณ และรายการไว้ท่ีสถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมท่ีจะให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจดูได้ 
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   ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดินตาม
มาตรา ๑๓ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ทราบถึงการช ารุดสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๑ (๓๕/๒๕๓๕)  
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 
  ข้อปฏิบัต ิ
  ของผู้ขุดดิน 

 มาตรา ๒๐  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องท าการขุดดินให้ถูกต้อง
ตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 

 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหน้าท่ีของผู้ขุดดินซึ่งท าการขุดดินให้ชัดเจน โดยก าหนดให้ 
ผู้ขุดดินต้องท าการขุดดินให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
 



๑๑๓ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๔  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ ต้องท าการขุดดินให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๕ (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) 
มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๑๕  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ ต้องท าการขุดดินให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๑ (๓๕/๒๕๓๕)  
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 



๑๑๔ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  หน้ำที่และควำมรับผิด 
  ของผู้ขุดดินในกำรควบคุม 
  ลูกจ้ำงและตัวแทน 

 มาตรา ๒๑  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุม
ลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องรับผิด
ในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการ 
ท่ีจ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหน้าท่ีให้ผู้ขุดดินต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดินให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง รวมทั ง
ต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการท่ีจ้างหรือตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๕  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทน 
ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ และต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท า
ในทางการท่ีจ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) 
มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๑๖  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้
ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าใน
ทางการท่ีจ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๑ (๓๕/๒๕๓๕)  
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมผ่านสภาผู้แทนราษฎรการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 



๑๑๕ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 

  ควำมรับผิดชดใช้ 
  ค่ำสินไหมทดแทน 
  อันเกิดจำกกำรขุดดนิ 

 มาตรา ๒๒  การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่า
จะเป็นเจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิด 
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น เว้นแต่จะมีเหตุท่ีไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิด
จากการขุดดินให้ชัดเจน โดยก าหนดให้การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่เป็น
เหตุคุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการขุดดินนั น ไม่ว่า
จะเป็นเจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ก็ตาม เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้อง
รับผิดตามกฎหมาย 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๖  การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๒ 
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 
 



๑๑๖ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) 
มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๑๗  การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๓ 
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๑ (๓๕/๒๕๓๕)  
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้ตัดความว่า “เว้นแต่จะมีเหตุท่ีต้องรับ
ผิดตามกฎหมาย” ออก โดยแก้ไขเป็น ดังนี  
  “มาตรา ๑๗  การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๓ 
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่ อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒] 
  ไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมในบันทึกหรือรายงานการประชุมครั งใดอีก 
แต่ปรากฏในบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการ
ขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๑๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ ว่า 
ไม่มีการแก้ไขบทบัญญัติมาตรานี  ซึ่งหมายความว่าไม่มีการตัดความตอนท้ายดังกล่าวออก 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
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  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  ข้อยกเว้นกรณี 
  กำรขุดบ่อน้ ำใช้ 

 มาตรา ๒๓  การขุดบ่อน  าใช้ท่ีมีพื นท่ีปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร 
ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นการขุดบ่อน  าใช้ให้ชัดเจน โดยก าหนดให้
การขุดบ่อน  าใช้ท่ีมีพื นท่ีปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๗  การขุดดินในกรณีดังต่อไปนี  ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  (๑) การขุดบ่อน  าใช้ท่ีมีพื นท่ีปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร  
  (๒) การขุดดินในท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกันเพื่อใช้น  าในการเกษตรหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) 
มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๑๘  การขุดดินในกรณีดังต่อไปนี  ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
   (๑) การขุดบ่อน  าใช้ท่ีมีพื นท่ีปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร  
   (๒) การขุดดินในท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกันเพื่อใช้น  าในการเกษตรหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๑ (๓๕/๒๕๓๕)  
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที ่๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
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๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า ในกรณีการขุดดินท่ีเป็นไปเพ่ือ
การท าสวน ท าไร่ ท านา ควรจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม 
เพื่ อความชัด เจนและเหมาะสม ท่ีประชุมได้มอบหมายให้ผู้ แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการับไปปรับเปลี่ยนถ้อยค าให้มีความเหมาะสมและตรงกับความ 
มุ่งหมายของคณะกรรมาธิการฯ 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๓/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑ เมษายน ๒๕๔๒] 
  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขมาตรา ๑๘ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๑๘  การขุดบ่อน  าใช้ท่ีมีพื นท่ีปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผู้ขุดดิน 
ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ผู้แปรญัตติขอแปรญัตติแก้ความในมาตรา ๒๓ เป็นดังนี   
  “มาตรา ๑๘  การขุดบ่อน  าใช้ท่ีมีพื นท่ีปากบ่อไม่เกินสีร่้อยตารางเมตร ผู้ขุดดิน 
ไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น” 
  โดยเห็นว่าการขุดบ่อน  าบางพื นท่ีจ าเป็นจะต้องใช้พื นท่ีกว้างกว่าบ่อน  าท่ัวๆ ไป 
จึงขอเพิ่มจาก “๔ ตารางเมตร” เป็น “๔๐๐ ตารางเมตร” 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงว่า พื นท่ีปากบ่อไม่เกิน ๔๐๐ ตารางเมตร 
กว้างเกินไป โดยปกติการขุดบ่อท่ีมีพื นท่ีปากบ่อ ๔ ตารางเมตร ก็มีความกว้างมากแล้ว 
และหากเป็นบ่อเพื่อกักเก็บน  าท่ัวๆ ไป ก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในมาตรา ๑๗ 
อยู่แล้ว 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติ ผู้แปรญัตติ 
ขอสงวนค าแปรญัตติ 
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  นอกจากนี  ผู้แปรญัตติได้ขอแปรญัตติเพิ่มความเป็นมาตรา ๒๓ ทวิ เป็น
ดังนี  
  “มำตรำ ๒๓ ทวิ  กำรขุดดินท ำเป็นแหล่งกักเก็บน้ ำเพื่อกำรเกษตร 
ในที่ดินของตนเองหรือมีสิทธิครอบครอง มีระยะห่ำงจำกขอบแหล่งน้ ำถึงเขตที่ดินของ
บุคคลอื่นไม่น้อยกว่ำสิบเมตรหรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของควำมลึก สุดแล้วแต่ระยะทำงใด
จะมำกน้อยกว่ำกัน ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น” 
  โดยเห็นว่าเพื่อเป็นการยกเว้นให้เจ้าของท่ีดินท่ีขุดดินท าเป็นแหล่งกักเก็บน  า
เพ่ือการเกษตรในท่ีดินของตนเองหรือมีสิทธิครอบครอง สามารถขุดดินซึ่งมีระยะห่างจาก
ขอบแหล่งน  านั นถึงเขตท่ีดินของบุคคลอื่นไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของความลึก ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงว่า หลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวได้ก าหนดไว้แล้ว
ในมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๔ คือ มาตรา ๑๗ เป็นหลักเกณฑ์เร่ืองการขุดดินท่ีจะต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ส าหรับมาตรา ๒๔ เป็นการจัดการป้องการพังทลายของดินอัน
เนื่องมาจากการขุดดินใกล้แนวเขตของผู้อื่น และถ้าให้มีการขุดดินตามท่ีก าหนดไว้ใน
มาตรา ๒๓ ทวิ ของผู้ขอแปรญัตติอาจจะเกิดปัญหาได้ในกรณีการขุดดินท่ีมีระยะห่างจาก
ขอบแหล่งน  าไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จะขุดให้ลึกเท่าไหร่ก็ได้ ซึ่งเห็นว่าหากขุดลึกเกิน ๓๐ 
เมตร จะท าให้ดินพังทลายลงมาได้ 
  ท่ีประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติและมอบหมายให้ผู้แทนกรมโยธาธิการ
จัดท าข้อมูลในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการพังทลายของดิน  
   ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๑ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๔ วันพุธ ที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภาได้พิจารณามาตรา ๒๓ ท่ีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
มีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นมาตรา ๒๓ ท่ีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
ซึ่งท้ายท่ีสุดแล้วผู้แปรญัตติไม่ติดใจ ท่ีประชุมจึงมีมติให้ผ่านการตรวจพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  ส่วนมาตรา ๒๓ ทว ิท่ีผู้แปรญัตติได้ขอสงวนค าแปรญัตติให้เพิ่มมาตรา ๒๓ ทว ิ 
นั น ท่ีประชุมได้มีมติไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติด้วยคะแนนเสียง ๔๓ ต่อ ๑๙ 
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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  กำรป้องกัน 
  กำรพังทลำยของดิน 
  เนื่องจำกกำรขุดดิน 

 มาตรา ๒๔  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดิน 
ไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะ
น้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ต้องจัดการ
ป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดให้มีมาตรการป้องกันการพังทลายของดินอันเนื่องจากการขุดดิน 
โดยก าหนดให้การขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับพื นดินไม่เกินสามเมตร และเมื่อจะขุดดิน
ใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ต้อง
จัดให้มกีารป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๘  การขุดดินท่ีมีความลึกไม่เกินก าหนดตามมาตรา ๑๒ เมื่อจะ
ขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะต่ ากว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีขุดดิน 
ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า 
  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินอันฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการ
กระท านั นได้ 
  เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ นหรือเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดขึ นจากการขุดดินนั น ให้มี
อ านาจสั่งให้หยุดการขุดดินหรือสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ นได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติ
เห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขโดยตัดความใน
วรรคสองและวรรคสามออก และน าไปก าหนดเป็นร่างมาตรา ๒๐ แทน เพื่อให้เนื อหามี
ความชัดเจน ดังนี  
  “มาตรา ๑๙  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินไม่เกินสามเมตร 
เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดิน 
ท่ีจะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า 



๑๒๑ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

   ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินอันฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการ
กระท านั นได้ 
   เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ นหรือเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดขึ นจากการขุดดิน
นั น ให้มีอ านาจสั่งให้หยุดการขุดดินหรือสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ นได้
ตามท่ีเห็นสมควร” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐ (๒๕/๒๕๓๗)  
๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที ่๗ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข แต่ก็มีการ
อภิปรายอย่างกว้างขวาง สรุปได้ ดังนี  
  คณะกรรมาธิการฯ มีความห่วงใยอย่างยิ่งในประเด็นปัญหาท่ีเกิดจากการ
ขุดดินและการขุดทราย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้  ดังนั น ท่ีประชุมจึงมีมติให้เชิญผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
สอบถามข้อมูล หลักเกณฑ์ในการพิจารณาออกเง่ือนไขในใบอนุญาต โดยเฉพาะใบอนุญาต
การขุดบ่อทรายท่ีก าหนดว่าต้องมีแนวเขตคันห่างจากพื นท่ีข้างเคียง  ๔๐ เมตร แต่ใน
มาตรา ๑๙ ตามร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ก าหนดว่า “การขุดดินโดยมีความ
ลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่า
สองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ี
ควรกระท า” คณะกรรมาธิการฯ จึงต้องการทราบว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมใช้เกณฑ์อะไร
ในการก าหนดว่าการขุดบ่อทรายจะต้องมีแนวขอบคันห่างจากพื นท่ีข้างเคียง ๔๐ เมตร 
และขัดกับถ้อยค าในมาตรา ๑๙ หรือไม่อย่างไร 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๓/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑ เมษายน ๒๕๔๒] 
  ท่ีประชุมพิจารณาทบทวนมาตรา ๑๙ แล้วสรุปได้ว่า เนื่องจากปัจจุบันมี
การขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย ทั งท่ีเป็นการกระท าเพื่อปรับระดับดิน เพื่อพัฒนา
พื นท่ีหรือกระท าเพื่อการค้าหรือการพาณิชยกรรม ซึ่งมักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื นท่ี
ข้างเคียงและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และมีประชาชนผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อนและ
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ผลกระทบจากการขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย ท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนดไว้ และก็ยังไม่มีกฎหมายท่ีจะมารองรับและ
คลี่คลายปัญหาดังกล่าว  ดังนั น ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ จึงมีความประสงค์ท่ีจะ
ผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี มีผลบังคับใช้เพื่อจะได้ป้องกันและบรรเทาปัญหาท่ีเกิด
จากการขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย ความห่วงใยของคณะกรรมาธิการฯ ท่ีมีต่อ
การขุดดิน การถมดิน และการขุดทราย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
ส่วนใหญ่ ท่ีประชุมจึงได้เชิญผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาร่วมประชุม  เพื่อให้
ข้อมูลและร่วมพิจารณาในเร่ืองดังกล่าวกับคณะกรรมาธิการฯ สรุปได้ ดังนี   
  ท่ีประชุมได้ตั งข้อสังเกตว่า ควรจะมีการก าหนดความลาดชัดของดินให้
เหมาะสมกับชนิดของดินในแต่ละพื นท่ี เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและป้องกันการพังทลาย
ของดิน และท่ีประชุมได้สอบถามข้อมูลจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตส าหรับการขุดดินและการขุดทรายว่าเป็นระเบียบภายใน
ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือเป็นกฎกระทรวง 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชี แจงว่า ตามกฎหมายโรงงานก าหนดไว้ว่า 
พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ออกใบอนุญาตสามารถก าหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตได้  โดย
เงื่อนไขดังกล่าวเกิดจากการท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้พิจารณาก าหนดเงื่อนไขในการขุดดินและ 
ขุดทราย ๘ ข้อ ดังนี  คือ 
  (๑) ความลาดชัน การขุดและการดูดทราย และโรงงานขุดตักหน้าดินในชั น
ทรายไม่เกินกว่า ๑ ต่อ ๒ 
  (๒) ระยะห่างจากขอบบ่อท่ีท าการขุดและดูดทรายบกและการขุดตักหน้าดิน  
จะต้องให้ขอบบ่ออยู่ห่างจากเขตทางถนนสาธารณะและท่ีดินของบุคคลอื่นท่ีอยู่ ข้างเคียง
เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร  
  (๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการในข้อ ๑ และหรือข้อ ๒ จะท าได้ต่อเมื่อ
วิศวกรโยธาได้มีการรับรองค่าพิกัดความปลอดภัยแล้ว พร้อมก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมเพื่อ
รักษาความปลอดภัยในการขุดและดูดทรายบกและการขุดตัดหน้าดิน 
  (๔) ในบริเวณท่ีมีการขุดและดูดทรายบกและการขุดตักหน้าดิน จะต้องมี
การจัดท าระบบป้องกันการพังทลายของขอบบ่อและผนังบ่ออันเนื่องมาจากการไหลของผิวดิน
จากบริเวณข้างเคียงและการกัดเซาะจากน  าฝน 
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  (๕) ความลึก การขุดและดูดทรายบก และการขุดตักหน้าดิน จะต้องอยู่
เหนือชั นน  าบาดาลชั นแรกไม่น้อยกว่า ๒ เมตร  
  (๖) ห้ามขุดและดูดทรายบกและขุดตักหน้าดินในพื นท่ี ดังต่อไปนี  
       (๖.๑) พื นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีตั งมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรม และ
บริเวณท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับแหล่งท่ีตั งมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมนั น 
       (๖.๒) พื นท่ีบริเวณท่ีเป็นเขตชุมชนและบริเวณท่ีก าหนดให้เป็นเขต
ขยายการพัฒนาเมืองและเขตระบบโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ 
       (๖.๓) พื นท่ีท่ีเหมาะสมแก่การเกษตรกรรม ซึ่งมีระบบชลประทานเป็น
พื นฐานและสามารถท าการเกษตรกรรมได้ตลอดทั งปี 
       (๖.๔) พื นท่ีท่ีสงวนไว้ตามนโยบายของรัฐ 
  (๗) การขุดและดูดทรายบกและการขุดตักหน้าดิน หากพบมรดกทาง
ธรรมชาติและศิลปกรรม จะต้องหยุดด าเนินการและแจ้งให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบทราบ
โดยทันที 
  (๘) การน าบ่อทรายหรือบ่อดินท่ีหยุดด าเนินการแล้วมาใช้ประโยชน์อย่างอื่น 
อันจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น ฝังกลบมูลฝอย กากของเสีย วัตถุมีพิษ 
จะต้องผ่านการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและควบคุมผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
  อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขทั ง ๘ ข้อดังกล่าวไม่ได้ประกาศในกฎกระทรวง และ
เกิดขึ นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อใช้บังคับเฉพาะการขุดทรายและการขุดตักหน้าดินเท่านั น 
  ท่ีประชุมได้ตั งข้อสังเกตว่า ตามหลักการแล้วกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับการใช้เครื่องจักรในการขุดดิน การขุดทราย 
จะเกิดปัญหาการปฏิบัติงานซ  าซ้อนกับกรมทรัพยากรธรณีหรือหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่ และ
สามารถจะใช้พระราชบัญญัติอื่นมาบังคับใช้ให้หยุดการขุดดิน ขุดทรายได้หรือไม่ ในกรณีท่ี
ขุดพบแร่ท่ีมีคุณค่าหรือพบโบราณวัตถุ 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชี แจงว่า การปฏิบัติงานไม่ซ  าซ้อนกับหน่วยงานอื่น 
อย่างไรก็ตาม ถ้ารายละเอียดของบทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. .... ของคณะรัฐมนตรี ซึ่งก าลังพิจารณาอยู่ดีกว่าของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทาง
กรมโรงงานอุตสาหกรรมก็สามารถปรับแก้เงื่อนไขได้ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย 
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  ท่ีประชุมแสดงความห่วงใยว่า ถ้ากรณีท่ีผู้ขุดดินได้รับใบอนุญาตแล้วปฏิบัติ
ไม่ตรงตามเงื่อนไขในใบอนุญาต ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอ านาจหรือมีมาตรการใดบ้าง 
ท่ีจะสั่งให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดหรือหยุดด าเนินการได้หรือไม่ 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชี แจงว่า ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ ถ้าพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีตรวจพบว่ากระท าความผิดจริง ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็จะมีมาตรการ 
ดังนี  
  ถ้าพนักงานเจ้าหน้าท่ีพบว่า กระท าความผิดแล้วสั่งให้ผู้ขุดดินหยุดการขุด
เพื่อปรับปรุงแก้ไข ถ้าหยุดแต่ไม่ปรับปรุงแก้ไขก็เท่ากับเป็นการฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ก็จะมีมาตรการขั นต่อไป คือ อาจมีโทษปรับ ปรับรายวัน และโทษจ าคุก ขึ นอยู่
กับดุลยพินิจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีว่าจะให้เวลาในการปรับปรุงแก้ไขหรือหยุดกิจการ
ภายในกี่วันหรืออาจอายัดเครื่องจักรไว้ แล้วแต่กรณี  อย่างไรก็ตาม การกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัติโรงงานฯ นั น เจ้าหน้าท่ีจะต้องตรวจพบการกระท าอย่างชัดเจน ต้องมี
พยานและหลักฐานชัดเจน 
  กรรมาธิการได้ตั งข้อสังเกตว่า ถ้าพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. .... มีผลบังคับใช้ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีท าบ่อทรายก็คงจะต้องไปแจ้งการขุดดินหรือ
ถมดินกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะท าให้เกิด
ความยุ่งยากหรือเกิดปัญหาซ  าซ้อนกันหรือไม่  ทั งนี  ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมควรจะมี
การวางเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี หรือออกเงื่อนไข
ข้อก าหนดเพื่อประกอบการพิจารณาหรือเป็นข้อเสนอแนะในการก าหนดกฎกระทรวง
ต่อไป ก็คงจะเป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ นได้ 
  อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี แล้วเห็นว่า 
การขุดดิน การถมดิน และการขุดทรายนั น ถ้าเกินระดับ ๓ เมตร ก็จะต้องส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและประชาชนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขุดเพ่ือการค้าหรือพาณิชยกรรมนั น 
คณะกรรมาธิการมีความห่วงอย่างยิ่ง เพราะถ้าการขุดหรือถมท่ีไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ
จะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างมาก และจะแก้ไขได้ค่อนข้างยาก ท่ีประชุมจึงขอทราบข้อมูล
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่า มีมาตรการหรือเงื่อนไขท่ีจะก าหนดเขตพื นท่ีว่าพื นท่ีใด
สามารถขุดดิน ขุดทราย หรือถมดินได้บ้าง และควรก าหนดระดับของการขุดและการถมไว้ด้วย 
โดยเฉพาะพื นท่ีท่ีเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรมจะก าหนดให้เป็นพื นท่ีท่ีห้ามขุดดินหรือ
ขุดทรายได้หรือไม่ ซึ่งอาจจะต้องมีการประสานงานกับกรมท่ีดินและกรมผังเมืองเพื่อน า
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ข้อมูลจากหน่วยงานดังกล่าวมาพิจารณาว่าพื นท่ีใดเหมาะสมแก่การท าเกษตร เพื่อจะได้
รักษาพื นท่ีท่ีเหมาะสมไว้ 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ชี แจงเงื่อนไขของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อ ๖ 
ซึ่งก าหนดบริเวณห้ามขุดดินและขุดทรายไว้ ดังนี  
  (๖) ห้ามขุดและดูดทรายบกและขุดตักหน้าดินในพื นท่ี ดังต่อไปนี  
       (๖.๑) พื นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีตั งมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรม และ
บริเวณท่ีเป็นสิ่งแวดล้อมทีเ่กี่ยวเนื่องกับแหล่งท่ีตั งมรดกทางธรรมชาติและศิลปกรรมนั น 
       (๖.๒) พื นท่ีบริเวณท่ีเป็นเขตชุมชนและบริเวณท่ีก าหนดให้เป็นเขต
ขยายการพัฒนาเมืองและเขตระบบโครงสร้างพื นฐานทางเศรษฐกิจ 
       (๖.๓) พื นท่ีท่ีเหมาะสมแก่การเกษตรกรรม ซึ่งมีระบบชลประทานเป็น
พื นฐานและสามารถท าการเกษตรกรรมได้ตลอดทั งปี 
       (๖.๔) พื นท่ีท่ีสงวนไว้ตามนโยบายของรัฐ 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๔/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๒๒ เมษายน ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขถ้อยค าเล็กน้อย ดังนี  
  “มาตรา ๒๔  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินไม่เกินสามเมตร 
เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะต่ าน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดิน
ท่ีจะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า” 
  [รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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  หลักเกณฑ์กำรปฏิบัติ 
  กรณีขุดดินพบโบรำณวัตถุ 
  ศิลปวัตถุ ซำกดึกด ำบรรพ์ 
  หรือแร่ที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ 
  หรือทำงกำรศึกษำ 

 มาตรา ๒๕  ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
หรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตาม
มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ หยุดการขุดดิน 
ในบริเวณนั นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพบ และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี 
แล้วแต่กรณี  ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี  ให้ผู้ขุดดิน
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั น 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติกรณีท่ีขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ  
ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา  
โดยก าหนดให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนั นแล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ
ภายในเจ็ดวัน และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปกรหรือกรมทรัพยากรธรณีทราบ
โดยด่วน รวมทั งให้ผู้ขุดดินต้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั นด้วย 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๙  ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ 
หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ หยุดการขุดดินในบริเวณนั นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี  ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั น 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาเร่ืองการแก้ไขโครงการขุดดินที่ท าให้ท่ีดินแปลงข้างเคียง
พังทลาย ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗)  
มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขเพิ ่มเติมโดยเพิ ่ม
หลักการเกี่ยวกับการให้หยุดขุดดินในบริเวณท่ีมีการขุดพบวัตถุโบราณ ฯลฯ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๑  ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ 
หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ
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ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๖ หรือมาตรา ๑๗ หยุดกำรขุดดินในบริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงาน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี้ ให้ 
ผู้ขุดดินปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔)  
๕๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ 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. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ผ่านการพิจารณาโดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๒๑  ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ 
หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓  
มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หยุดการขุดดินในบริเวณนั นไว้ก่อนแล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี  ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั น” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๕ สิงหาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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หมวด ๓ 
การถมดิน 

   
 

  หลักเกณฑ์ วิธกีำร 
  และเงื่อนไข 
  ในกำรถมดิน 

 มาตรา ๒๖  ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของ
เนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพื นท่ีของ
เนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน  าเพียงพอท่ีจะไม่
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 
 พื นท่ีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 
 การถมดินท่ีมีพื นท่ีเกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื นท่ีเกิน
กว่าท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจาก
จะต้องจัดให้มีการระบายน  าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
 ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวันนับแต่
วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการถมดินตามท่ีได้แจ้งไว้ได้
ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการถมดิน โดยก าหนด 
ให้ผู้ซึ่งประสงค์จะท าการถมดินจะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี  
  (๑) กรณีการถมดินท่ีมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ
ท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพื นท่ีของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน  าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
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แก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น  อย่างไรก็ตาม พื นท่ีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ ่น
ประกาศก าหนดจะต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 
  (๒) กรณีการถมดินท่ีมีพื นท่ีเกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื นท่ีเกินกว่าท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตาม (๑) นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน  าตาม
วรรคหนึ่ง แล้ว ต้องแจ้งการถมดินนั นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดด้วย 
  (๓) ถ้าผู ้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว  ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการถมดิน
ตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั  งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง โดยให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
วรรคสี ่และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เชิญผู้แทนจากกรมประมงมาร่วม
ประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขุดดินเพื่อการประมง มาตรการของกรมประมงในการ
ควบคุมหรือก าหนดขนาดพื นท่ีของบ่อและความลึกของบ่อท่ีจะขุดเพื่อเลี ยงสัตว์  รวมทั ง
การท าคันดินบริเวณปากบ่อและการจดทะเบียนเพ่ือขออนุญาตท าการประมง 
  ผู้แทนกรมประมงได้ชี แจงและให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆ สรุปได้ ดังนี  
  กรมประมงจะไม่ได้ควบคุมการขุดดินในท่ีดินส่วนบุคคล จะควบคุมโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปริมาณการเลี ยงสัตว์น  าและรักษาสภาพแวดล้อม ส่วนกรณีท่ี
ประชาชนท าการขุดบ่อเลี ยงสัตว์น  า โดยมีขนาดพื นท่ีมากกว่า ๕๐ ไร่ ก็จะต้องขออนุญาต
จากกรมประมง แต่ถ้าไม่เกิน ๕๐ ไร่ แค่มาจดทะเบียนก็สามารถท่ีจะท าการประมงได้  
อย่างไรก็ดีผู้แทนกรมประมงได้ชี แจงเพิ่มเติมว่า กฎหมายประมงท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 
ผู้กระท าผิดมีโทษไม่รุนแรงท าให้ผู้ท าความผิดไม่เกรงกลัว ซึ่งทางกรมประมงจะพยายาม
ด าเนินการเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวต่อไป เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและรัดกุม 
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  ท่ีประชุมได้สอบถามกรมประมงเกี่ยวกับความลึกของบ่อท่ีใช้เลี ยงสัตว์น  า 
เช่น ปลา กุ้ง ซึ่งทางกรมประมงชี แจงว่า เท่าท่ีท าประมงกันอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะขุด
ประมาณ ๒-๕ เมตร และผู้แทนกรมประมงยังมีข้อสังเกตว่า ควรท่ีจะเขียนบังคับโดย
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง เพราะถ้าเขียนเป็นบทบัญญัติในกฎหมายแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขยาก โดยอาจก าหนดว่าพื นท่ีท่ีสามารถขุดดินได้หรือมีข้อยกเว้นกรณีท่ีขุดเพื่อท าการ
ประมง 
  การจะถมดินจะต้องมีการแจ้งตามมาตรา ๒๑ ทวิ และควรก าหนดขนาด
ของพื นท่ีท่ีจะถมดิน เพื่อป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ น และเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
น  าระบายไปสู่พื นท่ีข้างเคียงจนเกิดความเดือดร้อนและความเสียหาย โดยท่ีประชุม
คณะกรรมาธิการฯ ได้มีข้อเสนอแนะ ดังนี  
  ถ้ามีการถมดินสูงกว่าพื นท่ีข้างเคียง ต้องมีการท าทางระบายน  าให้ไหลไปสู่
ล ารางระบายน  าสาธารณะ โดยไม่ก่อความเดือดร้อนกับพื นท่ีข้างเคียง 
  การถมดินจะต้องไม่กีดขวางทางน  าไหลตามธรรมชาติ 
  การก าหนดให้การถมดินต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าของพื นท่ีข้างเคียง
ด้วยนั น อาจจะเป็นการจ ากัดสิทธิในการกระท าการใดๆ บนท่ีดินของตนเองเกินไป และจะเกิด
ความยุ่งยากในการขออนุญาตจากเจ้าของพื นท่ีข้างเคียง เพราะคงจะไม่มีใครท่ีจะอนุญาต
ให้พื นท่ีข้างเคียงถมดินสูงกว่าท่ีดินของตนเองอย่างแน่นอน 
  การก าหนดให้การถมดินควรจะก าหนดระดับความสูงโดยอาศัยถนนเป็น
เกณฑ์ในการก าหนดระดับความสูงในการถมดิน ก็อาจมีปัญหาเพราะจะใช้ถนนเส้นใดเป็นหลัก
ในการก าหนด และในบางพื นท่ี เช่น เขตสุขาภิบาลเดิมท่ียกฐานะเป็นเทศบาล บางพื นท่ี 
ก็ยังเป็นถนนดินธรรมดา ซึ่งในอนาคตก็จะต้องมีการปรับพื นท่ีใหม่ กรณีเช่นนี จะยึดอะไร 
เป็นเกณฑ ์ 
  นอกจากนี  กรรมาธิการได้ตั งข้อสังเกตว่า ถ้าการถมดินแล้วก่อความ
เสียหายกับพื นท่ีข้างเคียง ผู้ได้รับความเสียหายก็มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามประมวล
กฎหมายแพ่งอยู่แล้ว ส่วนในกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งกรรมาธิการเกรงว่าจะซ  าซ้อนกับ
ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... นั น ท่ีประชุมได้ชี แจงว่าไม่ซ  าซ้อนกัน เนื่องจาก
กฎหมายควบคุมอาคารจะควบคุมการถมดินท่ีต้องมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนด้วย มิใช่
การถมดินโดยไม่มีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือน 
  ท่ีประชุมมีมติให้น าข้อเสนอแนะต่างๆ ไปประกอบการพิจารณา เพื่อปรับแก้
ให้เหมาะสมแก่ทุกฝ่ายและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรได้  ๒ แนวทาง คือ 
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  (๑) ก าหนดเป็นบทบัญญัติรายมาตรา โดยก าหนดว่าการถมดินสูงกว่าพื นท่ี
ข้างเคียงจะต้องมีการจัดท าทางระบายน  าจากที่ดินท่ีจะถมดินลงสู่ทางระบายน  าสาธารณะ
หรือการถมดินจะต้องไม่ปิดกั นทางน  าสาธารณะ 
  (๒) ก าหนดว่าการถมดินเกิน ๕๐ เซนติเมตร และถมดินเกินกี่ไร่ ต้องมา
แจ้งการถมดิน ถ้าสามารถก าหนดได้เช่นนี ก็คงจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการร่าง
กฎหมายฉบับนี  
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๗/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๓ มิถุนายน ๒๕๔๒] 
  เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ ได้ชี แจงเหตุผลท่ีไม่ได้ก าหนดความสูงของ
การถมดินไว้ในมาตรา ๒๑ ทวิ ร่างใหม่ เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การป้องกันปัญหา
น  าไหลไปยังพื นท่ีข้างเคียงจนเกิดความเดือดร้อนนั น ความสูงมิใช่ตัวแปร เห็นว่า ขนาด
ของพื นท่ีเป็นตัวแปรหลัก  ดังนั น ตามร่างมาตรา ๒๑ ทวิ ท่ีร่างมาใหม่จึงก าหนดหลักการ
ส าคัญไว้ดังนี  คือ  
  (๑) ก าหนดให้ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกิน
กว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของ จะต้องมีการจัดท าการระบายน  าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินข้างเคียง 
  (๒) ถ้ามีการถมดินตั งแต่ ๒๐๐ ตารางเมตร แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
การก าหนดขนาดพื นที่ในการถมดินขั นต่ าขั นสูงไว้ดังกล่าวข้างต้น มีเหตุผล คือ ได้พิจารณา
จากพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดินฯ ของกรมท่ีดิน และการถมดินเพื่อท าการก่อสร้างอาคาร
ในพระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดินฯ ก าหนดไว้ว่า บ้านเดี่ยวจะต้องมีขนาดพื นท่ี ๕๐ ตารางวา 
คือ เท่ากับ ๒๐๐ ตารางเมตร  ดั งนั น ถ้ ามีขนาดพื นท่ี  ๕๐ ตารางวา ก็จะเข้ าข่ าย
พระราชบัญญัติจัดสรรท่ีดินฯ ถ้ามีพื นท่ี ๑๐ แปลง แปลงละ ๒๐๐ ตารางเมตร ก็จะมีพื นท่ี
เท่ากับ ๒,๐๐๐ ตารางเมตร  ดังนั น ร่างมาตรา ๒๑ ทวิ จึงได้อาศัยแนวทางจากพระราช 
บัญญัติจัดสรรท่ีดินฯ มาเป็นหลักเกณฑ์ในการก าหนดขนาดพื นท่ีในการถมดินตามมาตรานี  
โดยก าหนดว่าถ้าผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีพื นท่ีของเนินดินเกินกว่า ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน  าเพียงพอ  อย่างไรก็ดีถ้าก าหนดความสูงของเนินดิน 
ท่ีจะถมอย่างเดียวจะมีผลกระทบในทางปฏิบัติมากกว่าท่ีจะก าหนดขนาดของพื นท่ีควบคู่กัน
ไปด้วย เพราะถ้าก าหนดความสูงของเนินดินท่ีจะถม การท าการถมดินหรือการกองดิน 
หรือการท าคันดินบริเวณปากบ่อเพื่อเลี ยงปลา เลี ยงกุ้ง ก็จะต้องมาปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับของมาตรานี ทั งหมด จึงอาจก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนได้ 
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  อย่างไรก็ดี  ท่ีประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก าหนดให้มี 
การจัดท าการระบายน  าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินข้างเคียง 
การพิจารณาและตรวจสอบระบบการระบายน  าท่ีผู้ถมดินจัดท าขึ นนั นเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินข้างเคียง ท่ีประชุมจึงให้
ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาเลือกใช้ถ้อยค าให้รัดกุม ชัดเจนในการตีความ โดยเขียนไว้
กว้างๆ ว่า ต้องจัดให้มีการจัดท าการระบายเพียงพอ ซึ่งไม่ได้ก าหนดลงไปว่าจะต้องท าเป็น
ท่อระบายน  าคอนกรีต 
  นอกจากนั น ท่ีประชุมได้เสนอแนะว่า ควรจะพิจารณาถึงความแตกต่าง
ของพื นท่ีแต่ละแห่งด้วย และวิธีการท่ีจะให้อ านาจแก่ท้องถิ่นสามารถก าหนดรายละเอียด
ในเรื่องการถมดิน การจัดท าการระบายน  าหรือข้อบังคับอื่นๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละพื นท่ี 
และควรจะเขียนให้มีความกระชับรัดกุม และตรงตามวัตถุประสงค์ว่าการท่ีจะต้องจัดให้มี
การระบายน  าเพียงพอเพื่อป้องกันน  าท่ีไหลมากจากการถมดินไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อน
แก่เจ้าของท่ีดินที่อยู่ข้างเคียง 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๘/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒] 
  ท่ีประชุมมีมติให้เพิ่มเติมความในมาตรา ๒๑ ทวิ โดยเพิ่มพื นท่ีท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ก าหนดไว้ คือ ให้อ านาจเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดข้อบัญญัติในเรื่องความลึก
ของพื นท่ี และในกรณีท่ีมีการถมดินเป็นเนินสูงเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง 
ได้พิจารณาน  าท่วม ซึ่งต้องจัดให้มีการระบายน  าให้ดีจะสามารถแก้ปัญหาได้ เป็นดังนี  
  “มำตรำ ๒๑ ทวิ  ผู้ใดประสงค์จะท ำกำรถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดิน
เกินกว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่อยู่ข้ำงเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพัน
ตำรำงเมตร หรือมีพื้นที่ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนด ต้องจัดให้มีกำร
ระบำยน้ ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่เจ้ำของที่ดินที่อยู่ข้ำงเคียงหรือ
บุคคลอื่น 
   พื้นที่ที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกิน
สองพันตำรำงเมตร 
   กำรถมดินที่มีพื้นที่ เกินสองพันตำรำงเมตรหรือมีพื้นที่ เกินกว่ำที่ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนดตำมวรรคหนึ่ง นอกจำกจะต้องจัดให้มีกำรระบำยน้ ำ
ตำมวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งกำรถมดินนั้นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นก ำหนด 
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   ถ้ำผู้แจ้งได้ด ำเนินกำรตำมที่ระบุไว้ในวรรคสำมโดยถูกต้องแล้ว  ให้ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด เพื่อเป็น
หลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้นั้นภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท ำ
กำรถมดินตำมที่ได้แจ้งไว้ได้ตั ้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้น ำบทบัญญัติมำตรำ ๑๓ 
วรรคสำม วรรคสี่ และวรรคห้ำ 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 
ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๑ ทวิ โดยเพิ่ม
ความเป็นวรรคห้า และเพ่ิมมาตรา ๒๑ ตรี เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๑ ทวิ  ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดิน
เกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพื นท่ีของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร
หรือมีพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน  าเพียงพอท่ีจะ
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 
   พื นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่เกิน
สองพันตารางเมตร 
   การถมดินท่ีมีพื นท่ีเกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื นท่ีเกินกว่าท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน  าตามวรรคหนึ่ง 
ต้องแจ้งการถมดินนั นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
   ถ้าผู ้แจ ้งได ้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว  ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการถมดิน
ตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๓ วรรคสาม วรรคสี่ 
และวรรคห้า มาตรา ๑๓ ทว ิมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ผู้ได้รับแจ้งต้องเสียค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง 
   มำตรำ ๒๑ ตรี  ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำยที่เก็บได้ตำมมำตรำ ๒๑ 
ทวิ วรรคห้ำ ให้เป็นรำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มีกำรถมดินนั้น” 
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  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายอย่างกว้างขวางในประเด็นท่ีผู้แปร
ญัตติขอแปรญัตติให้ตัดหมวด ๓ ออกทั งหมวด ซึ่งท้ายท่ีสุดท่ีประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับ 
ผู้แปรญัตติ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  [รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา] 
  ท่ีประชุมได้อภิปรายเกี่ยวกับความในมาตรา ๒๖ อย่างกว้างขวาง สรุปได้ 
ดังนี  
  (๑) ตามความในวรรคหนึ่ง ท่ีได้ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะท าการถมดินโดยมี
ความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพื นท่ีของเนินดินไม่เกิน ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร หรือมีพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน  า
เพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่นนั น 
เห็นว่าจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ เนื่องจากได้ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะท าการถมดินต้อง
รับภาระในการจัดให้มีการระบายน  าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดิน
ท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น ซึ่งไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนว่าเพียงไหน อย่างไร อีกทั ง
ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรานี ต้องระวางโทษตามมาตรา ๓๘ ของบทก าหนดโทษ ซึ่งเห็นว่า
ในทางปฏิบัตินั นจะกระท าตามท่ีก าหนดไว้ได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะพื นท่ีในต่างจังหวัด 
เนื่องจากในบางพื นท่ีการก่อสร้างถนนหรือสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่ได้ก่อสร้างทางระบายน  าไว้  
ดังนั น ผู้ประสงค์ท่ีจะถมดินเมื่อได้ท าการถมดินแล้วไม่สามารถท่ีจะจัดให้มีการระบายน  าได้ 
ซึ่งจะมีความผิดตามความในมาตรานี  และเห็นว่าอาจจะเป็นช่องทางให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นน าไปใช้เพื่อเป็นช่องทางหาประโยชน์โดยมิชอบได้  
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงว่า หากไม่มีร่างพระราชบัญญัติฉบับนี ผู้ใดจะ
ถมดินอย่างไรก็ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อนต่างๆ มากมาย  ดังนั น ความ
ในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๖ จึงได้ก าหนดไว้เพื่อเป็นการบังคับให้ผู้ประสงค์ท่ีจะถมดิน 
จะต้องถมดินโดยไม่ท าให้ผู้ท่ีอยู่ข้างเคียงต้องได้รับความเดือดร้อน ส าหรับการจัดให้มีการ
ระบายน  าก็ควรเป็นไปตามความเหมาะสม อาจจะเป็นคันดินหรือพื นซีเมนต์หรืออื่นๆ ก็ได้ 
ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้  
  (๒) รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขุดดิน
หรือถมดิน ท่ีจะออกเป็นกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๖ นั น ควรให้มีความชัดเจน
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เพื่อให้สามารถด าเนินการในทางปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์แก่ทั งผู้ท่ีประสงค์จะถมดิน
และบุคคลท่ีอยู่ข้างเคียง โดยเฉพาะในกรณีท่ีเป็นหน้าท่ีของรัฐมิได้จัดท าไว้และก็ให้เกิด
ความเสียหายขึ นกับทั งสองฝ่าย รัฐจะต้องเข้ามารับผิดชอบ 
  (๓) เห็นควรปรับปรุงถ้อยค า “ประกาศก าหนด” ให้มีความถูกต้องและ
ชัดเจน เพ่ือปอ้งกันมิให้เกิดปัญหาในการตีความของถ้อยค าดังกล่าว  
  (๔) ผู้แทนกรมโยธาธิการเสนอให้ตัดความในวรรคห้าออกทั งหมด 
เนื่องจากได้ก าหนดไว้แล้วในมาตรา ๑๗ วรรคห้า โดยมาตรา ๒๖ วรรคสี่ ได้ก าหนดให้น า
บทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
  ท่ีประชุมมีมติมอบหมายให้ผู้แทนกรมโยธาธิการพิจารณายกร่างตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ และให้สอดคล้องกับความในมาตรา ๑๗ และน าเสนอต่อ 
ท่ีประชุมเพื่อพิจารณาในคราวต่อไป 
  นอกจากนี  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้เสนอให้ตัดความในมาตรา ๒๗ ออก
ทั งหมด เนื่องจากความดังกล่าวได้ก าหนดไว้แล้วในมาตรา ๑๗ วรรคห้า โดยมาตรา ๒๖ 
วรรคสี่ ได้ก าหนดให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงไม่
จ าเป็นต้องบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ อีก  
  ท่ีประชุมมีมติให้ตัดความในมาตรา ๒๗ ออกทั งหมด ตามท่ีผู้แทนกรม
โยธาธิการเสนอ ดังนี  
  “มาตรา ๒๗  ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท่ีเรียกเก็บตามมาตรา ๒๖ วรรคห้า 
ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งท้องท่ีท่ีมีการถมดินนั น” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
  กรรมาธิการได้ตั งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นการระบายลงสู่แหล่งรองรับน  าทิ ง 
เช่น ท่อระบายน  าสาธารณะท่ีราชการส่วนท้องถิ่นต้องพยายามจัดสร้างขึ น คู คลอง แม่น  า 
เป็นต้น ตามท่ีผู้แทนจากกรมโยธาธิการยกร่างน าเสนอโดยเห็นว่าในทางปฏิบัติเป็นไปไม่ได้ 
ท่ีจะบัญญัติกฎหมายให้ราชการส่วนท้องถิ่นพยายามจัดสร้างท่อระบายน  าสารธารณะ  
ทั งนี  เนื่องจากราชการส่วนท้องถิ่นนั นๆ อาจจะไม่มีงบประมาณหรือแผนงานท่ีจะท าท่อ
ระบายน  า ซึ่งในการด าเนินการในชั นนี อาจจะท าเป็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ 
ปรากฏไว้ในรายงานว่า ในการด าเนินการเพื่อจัดท าท่อระบายน  าสาธารณะนั นขึ นอยู่กับ
งบประมาณของแต่ละส่วนราชการท้องถิ่นนั นๆ ว่า จะสามารถด าเนินการได้มากน้อยแค่ไหน 
และนอกจากนั น กรรมาธิการบางท่านยังให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับประเด็นท่ียกร่างน าเสนอมานี ว่า 
ไม่ใช่ภาษากฎหมายเป็นเพียงตัวอย่างท่ีเขียนให้ปรากฏเท่านั น 
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  ส าหรับประเด็นความในวรรคเจ็ดท่ีเพิ่มไว้หลังความว่า “วรรคห้า” นั น ตามท่ี
กรมโยธาธิการได้ยกร่างเพิ่มไว้ในมาตรา ๒๒ วรรคสี่ นั น ท่ีประชุมเห็นว่าควรให้ตัดออก  
ทั งนี  เนื่องจากในมาตรา ๒๗ ไม่ได้มีการบัญญัติเพิ่มไว้แต่อย่างใด  ฉะนั น ในประเด็นนี ก็ไม่
จ าเป็นต้องบัญญัติไว้เช่นกัน 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นควรแก้ไขมาตรา ๒๖ ดังนี  
  “มาตรา ๒๖  ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่า
ระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร 
หรือมีพื นท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน  าเพียงพอท่ีจะ
ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 
   พื นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ต้องไม่เกิน
สองพันตารางเมตร 
   การถมดิน ท่ีมีพื น ท่ี เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื น ท่ี เกินกว่า ท่ี 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มีการระบายน  า
ตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 
   ถ้าผู ้แจ ้งได ้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว  ให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐาน
การแจ้งให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการถมดิน
ตามท่ีได้แจ้งไว้ได้ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่ 
และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธ ที ่๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
  ผู้แปรญัตติได้ชี แจงสรุปเหตุผลในการของแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... โดยยึดหลักแห่งกรรมสิทธิ์ว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์สามารถท่ีจะ
จัดการกับทรัพย์สินของตนเองอย่างไรก็ได้โดยไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่น และยึดหลักสิทธิ
และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญซึ่งได้ก าหนดในเรื่องการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ท่ีรัฐธรรมนูญรองรับไว้ จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี ก าหนดไว้และเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั น และจะกระทบกระเทือน
สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั นมิได้ และเห็นว่าเหตุผลให้มีการตราพระราชบัญญัตินี  
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เพราะการขุดดินและถมดินในปัจจุบันยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยแก่ประชาชนได้  ตามท่ีบัญญัติไว้ใน
เหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัตินี นั น ในอดีตท่ีผ่านมาในเรื่องดังกล่าวนี ก็ไม่มีปัญหา
อะไรมากมายนัก และในกรณีท่ีเกิดปัญหาขึ นก็จะเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย
อาญาและกฎหมายแพ่งซึ่งบัญญัติรองรับในเรื่องดังกล่าวไว้แล้ว  นอกจากนี เห็นว่าไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม การด าเนินชีวิตตามปกติก็จะเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินเพื่อ
ด าเนินการเกี่ยวกับการเกษตรกรรม  ดังนั น ร่างพระราชบัญญัตินี อาจจะมีผลกระทบกับ
เกษตรกรรมและประชาชนท่ัวไปได้ และจะไปขัดกับวัตถุประสงค์ของกระทรวงมหาดไทย
ในการด าเนินภารกิจต่างๆ เพ่ือเป็นการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขให้กับประชาชน 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๑ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๔ วันพุธ ที ่๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภาได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นท่ีผู้แปรญัตติ
ขอแปรญัตติตัดความในหมวด ๓ ออกทั งหมด สรุปได้ ดังนี   
  ผู้แปรญัตติได้อภิปรายถึงสาเหตุท่ีแปรญัตติขอตัดหมวด ๓ ออกทั งหมวด 
สรุปได้ว่า เนื่องจากได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี แล้ว มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นอันมาก ทั งในเรื่องการขุดดินและการถมดิน การจ ากัด
สิทธิเสรีภาพของบุคคล บทบัญญัติมาตรา ๒๙ บัญญัติให้กระท าได้เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั น 
วุฒิสภาต้องตีความและออกกฎหมายท่ีจ ากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเช่นว่านั นอย่าง
เคร่งครัดด้วย เรามีหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ ๔ ว่าด้วยทรัพย์สิน ว่าด้วย
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน ว่าด้วยการใช้แดนกรรมสิทธิ์ และเป็นบทบัญญัติเป็นหลักท่ีถือปฏิบัติกัน
ตลอดมา การท่ีพระราชบัญญัติฉบับนี จ ากัดสิทธิเช่นนี จะก่อความเดือดร้อนยุ่งยากให้แก่ 
พี่น้องประชาชน เจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน สมมุติว่า มีท่ีดิน ๑๐๐ ไร่ ท าการเกษตร วันหนึ่ง
เจ้าของท่ีดินได้ขุดแหล่งน  าเพื่อการเกษตรก็ดี ขุดดินเป็นบ่อน  ากินบ่อน  าใช้ก็ดี แล้วน าดินนั น
ไปถมเพื่อปลูกบ้านในท่ีดินของตน ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและห่างไกลจากท่ีดินของบุคคลอื่น  
ซึ่งน่าจะท าได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และก็ได้ท ามาตลอด สังคมไทยเป็น
สังคมท่ีอยู่ด้วยการถ้อยทีถ้อยอาศัย การท่ีจะไปขุดดินจนเป็นเหตุให้ท าความเสียหายแก่ผู้อื่น
หรือการถมดินท่ีท าความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั นมีน้อยมาก หาข้อมูลตัวเลขไม่ได้ เจ้าหน้าท่ี
ท่ีมาชี แจงในฐานะตัวแทนรัฐบาลก็ตอบไม่ได้ว่ามีร้องเรียนเรื่องแบบนี เท่าไหร่  และท่ีมีการ
ฟ้องร้องถึงศาลให้เกิดความยุ่งยากเท่าไหร่ก็ไม่มีตัวเลข กฎหมายฉบับนี นอกจากจะจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลแล้ว ยังเอาโทษแก่ผู้ฝ่าฝืนท่ีไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นอีกด้วย 
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โทษท่ีวางไว้เป็นโทษท่ีหนัก กฎหมายท่ีเขียนมานี ก่อให้เกิดการตีความและก่อให้เกิดความ
ยุ่งยากทะเลาะเบาะแว้งในหมู่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก เช่น บทบัญญัติมาตรา ๒๖ 
ก่อให้เกิดการตีความท่ีมีปัญหาและไม่สามารถปฏิบัติได้  ท่ีบัญญัติพื นท่ีไว้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร คือ ไม่เกิน ๕๐๐ ตารางวา สมมุติว่า มีท่ีดินอยู่ ๕๐๐ ตารางวา ติดถนน
สาธารณะ ถ้าถนนสูง ๓ เมตร แล้วต้องการปลูกบ้านตรงนั น จะต้องปฏิบัติอย่างไร ในเมื่อ
ท่ีดินข้างเคียงด้านซ้าย ด้านขาว ด้านหลังเขาไม่ถม เจ้าของยังไม่ได้ใช้เป็นทุ่งนาธรรมดา 
แต่จะปลูกบ้านต้องถมให้ได้ระดับถนน จะท าท่อระบายน  า รางระบายน  า หรือจัดให้มีการ
ระบายน  าไปทางไหน และถ้าถนนสาธารณะนั นก็ไม่มีท่อระบายน  าด้วย จะท าอย่างไร  
ถ้าตีความตามบทบัญญัติมาตรา ๒๖ นี  ประชาชนจะถูกรบกวนสิทธิอย่างร้ายแรง ทั งๆ ท่ี
เร่ืองนี มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติไว้แล้วเกี่ยวกับการรับน  าจากดินท่ีอยู่ใน
ท่ีสูงและลงมาท่ีต่ าตามมาตรา ๑๓๓๕ วรรคสอง ซึ่งถ้าหากว่าผู้กระท าการระบายน  าท าให้
ท่ีดินแปลงต่ าลงนั นได้รับความเสียหายก็ใช้สิทธิฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกันได้อยู่แล้ว ซึ่งไม่
มีโทษจ าคุก แต่กฎหมายฉบับนี ถ้าไม่ท าตามท่ีบัญญัติไว้มีโทษจ าคุกอย่างหนักและแรงมาก 
คือ ถ้าฝ่าฝืนไม่แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน 
๕๐,๐๐๐ บาท หรือทั งจ าทั งปรับ และถ้าถมดินในท่ีท่ีทางกระทรวงมหาดไทยออก
ข้อก าหนดห้ามถม ต้องโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
และถ้าพบว่าการถมดินจะก่อให้กระทบกระเทือนต่อสภาพแวดล้อม เจ้าพนักงานก็สั่งให้
หยุด สั่งให้บรรเทาต่างๆ ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งจะมีปัญหาค าว่า ขัดต่อสภาพแวดล้อม
นั นหมายความอย่างไร จึงเห็นว่า การบัญญัติกฎหมายต้องชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดการ
โต้เถียง ค าว่า ขัดต่อสภาพแวดล้อมทั งในเร่ืองการขุดดินและถมดินให้อ านาจการพิจารณา
วินิจฉัยอยู่ท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ี ทั งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
วินิจฉัยว่าการใดบ้างท่ีขัดต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้วินิจฉัยทั งสิ น ถ้าในขณะ
ก าลังถมดินอยู่เจ้าพนักงานบอกว่าขัดต่อสภาพแวดล้อม ก็มีปัญหาว่าเพียงใดท่ีเรียกว่าขัด
ต่อสภาพแวดล้อม ก็อธิบายกันไม่ได้ ก่อให้เกิดการโต้เถียงกัน เพราะอยู่ในดุลพินิจของ 
เจ้าพนักงาน ถ้าไปละเมิดค าสั่งให้หยุดหรือให้ระงับของผู้ใช้อ านาจ คือ พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ท่ีไปตรวจสอบ ก็จะถูกด าเนินคดีอาญาได้ กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีภารกิจคือการบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ราษฎร การเสนอกฎหมายอย่างนี ไม่เป็นการบ าบัดทุกข์และบ ารุงสุขแก่
ราษฎร มีแต่จะเกิดปัญหาการโต้เถียงกันและมีความขัดแย้งเกิดขึ นอย่างแน่นอน ทั งท่ีใน
กรุงเทพมหานครก็มีข้อบัญญัติว่าด้วยการขุดดินและถมดินอยู่แล้ว ใช้บังคับมาตั งแต่ปี ๒๕๓๔  
ก็ไม่มีปัญหาอะไร และในเทศบาลอื่นเข้าใจว่ามีข้อบัญญัติของเทศบาลอยู่แล้วเช่นกัน  
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  อีกประการหนึ่ง ในชั นท่ีรัฐบาลเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี เข้าสู่การ
พิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ก็ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถมดิน มีการ
เพิ่มเติมขึ นในชั นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ก็ชนะโหวตในชั นสภาผู้แทนราษฎร
แล้วเสนอมาถึงสภาสูง จึงเห็นควรท่ีจะได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่า ควรท่ีจะใช้
บังคับกฎหมายนี หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากฎหมายยังไม่มีความกระจ่าง ก็ยกเลิกความในหมวด ๓ 
ไปเสียก็ไม่น่าจะเกิดความเสียหายแต่ประการใดต่อประชาชน เพราะรัฐบาลผู้บริหารเอง 
ในชั นแรกก็ยังไม่ได้เสนอบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถมดินมาด้วย ซึ่งหมายความว่ารัฐบาล
ได้พิจารณาแล้วว่ายังไม่มีเหตุจ าเป็น การเพิ่มบัญญัติดังกล่าวขึ นมาก่อให้เกิดปัญหา เกิดความ
ยุ่งยากในทางปฏิบัติ และน าความทุกข์ไปสู่ราษฎร จึงไม่เป็นการยากท่ีจะใช้ดุลพินิจให้ตัด
ความในหมวด ๓ ออกทั งหมด ซึ่งฝ่ายบริหารก็สามารถเสนอมาใหม่ในลักษณะท่ีเป็นคุณ
และบังคับได้ 
  มีผู้อภิปรายสนับสนุนผู้แปรญัตติ เห็นควรตัดความในหมวด ๓ ออกทั งหมด 
ด้วยเหตุผล ๓ ประการ ดังนี  
  ประการแรก กฎหมายในหมวดนี เป็นบทบัญญัติท่ีมีขึ นเพื่อจ ากัดสิทธิ
ลิดรอนสิทธิของประชาชน ซึ่งในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๓๖ ได้
บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่า เจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมมีอ านาจท่ีจะใช้สอยทรัพย์สินของตนเองได้ 
เพราะฉะนั นถ้าไม่มีความจ าเป็นอย่างถึงท่ีสุดแล้ว รัฐไม่ควรจะไปจ ากัดสิทธิในการใช้สิทธิ
ของประชาชนในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
  ประการท่ีสอง กฎหมายนี เป็นกฎหมายท่ีก่อความร าคาญและเพิ่มภาระ
ให้แก่ประชาชนอย่างรุนแรงท่ีสุด เนื่องจากบทบัญญัติมาตรา ๒๖ ในหมวด ๓ บัญญัติว่า 
“ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่
ข้างเคียงและมีพื นท่ีของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร” ซึ่งหมายความว่า ใครจะถมดิน
ในท่ีของตนเองไม่ว่าจะครึ่งตารางเมตรหรือหนึ่งตารางเมตร ไม่ว่าจะถมทางเดินหรือถมเพื่อ
จะปลูกต้นไม้ หรือถมท่ีท่ีทรุด เพียงสูงกว่าท่ีดินของข้างเคียงไม่เกินกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
ก็ต้องอยู่ในบังคับของบทบัญญัติมาตรานี  ใครไม่แจ้ง ก็มีโทษจ าคุก ๑ ปี เป็นกฎหมาย 
ท่ีบัญญัติให้ประชาชนต้องแจ้ง เป็นเรื่องท่ีเกินความจ าเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ในกรุงเทพ 
มหานครซึ่งเป็นท้องท่ีท่ีมีพื นท่ีลุ่มต่ า ประชาชนแทบท่ัวทั งพื นท่ีจะมีเรื่องต้องถมดินอยู่
สม่ าเสมอไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง และบ้านเล็กบ้านน้อยเมื่อจะถมดินก็ต้องไปแจ้ง ถ้าไม่แจ้ง 
มีความผิดติดคุก ๑ ปี 
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  ประการท่ีสาม สมมุติว่าไม่มีกฎหมายเรื่องถมดินนี จะเดือดร้อนเสียหาย
อย่างไรหรือไม่ ซึ่งเห็นว่าเรื่องนี มีแม้ไม่มีกฎหมายนี ก็มีกฎหมายอื่นบังคับอยู่แล้ว คือ 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีอยู่ ๒ ส่วน คือ ส่วนบทบัญญัติว่าด้วยการละเมิด 
ซึ่งใครถมท่ีของตนเองไปท าให้คนอื่นเสียหาย ก็สามารถท่ีจะใช้สิทธิฟ้องร้องเรียก
ค่าเสียหายตามบทบัญญัติว่าด้วยละเมิดได้ และในบทบัญญัติว่าด้วยทรัพย์สิน เจ้าของท่ีดิน
ท่ีลุ่มต่ าท่ีสูงกว่าก็มีบทบัญญัติอยู่แล้วว่าใครต้องท าอย่างไร ใครท าให้คนอื่นเสียหาย ผู้ได้รับ
ความเสียหายนั นก็มีสิทธิท่ีจะฟ้องร้องต่อศาลขอให้ระงับยับยั ง หรือถ้าความเสียหายนั น
เป็นเร่ืองเร่งด่วนรุนแรงก็อาจขอความคุ้มครองชั่วคราวต่อศาล ขอให้ศาลมีค าส่ังชั่วคราวให้
ขจัดความเดือดร้อนนั นได้ กฎหมายมีอยู่แล้วเป็นเรื่องเอกชนต่อเอกชน ถ้าเป็นเรื่องท่ีดิน
ข้างเคียงของเอกชนต่อเอกชน ก็เป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อเอกชน ซึ่งมี
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถึง ๒ ส่วน รองรับคุ้มครองป้องกันแก้ไข
ความเดือดร้อนเสียหายนั นอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นท่ีรัฐจะต้องเข้าไปแทรกแซงก่อความร าคาญ
ถึงขนาดจะเอาติดคุกติดตะราง หรือถ้าหากท่ีดินข้างเคียงเป็นท่ีดินของรัฐและก่อให้เกิด
ความเสียหายขึ นต่อสภาพแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมก็มีหน้าท่ีดูแล หรือแม้แต่ส่วนท้องถิ่นท่ีจะขอให้ระงับยับยั งความเสียหายเองก็ได้  
ดังนั น ในกรณีนี จึงเห็นว่ากฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนี เพียงพอท่ีจะแก้ไขปัญหาการถมดินได้
อยู่แล้ว ซึ่งควรเป็นเรื่องระหว่างเอกชนต่อเอกชน ไม่ควรท่ีจะมีบทบัญญัติมาเพิ่มเติม 
เพราะแม้จะเป็นการถมดินแต่เพียงเล็กน้อยจะท าให้ประชาชนท่ัวไปเดือดร้อนมาก
โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งชาวบ้านมีเรื่องการถมดินอยู่ตลอดเวลา ใครถมดินไม่เกิน 
๒,๐๐๐ ตารางเมตร ก็ต้องแจ้ง ไม่แจ้งติดคุก อาจจะแกล้งกันได้ตลอด เพราะฉะนั นไม่ควร
ท่ีจะตรากฎหมายท่ีเพิ่มภาระแก่ประชาชนท่ีท าให้ประชาชนเกิดความร าคาญและขัดต่อ
การปฏิบัติ ท่ีส าคัญคือเป็นการเพิ่มภาระโดยไม่จ าเป็น ซึ่งกฎหมายฉบับนี กระทบกระเทือน
ต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่เฉพาะแต่การถมดินในเมือง ในชนบท ในพื นท่ีเกษตรกรรม 
เช่น ขุดท่ีดิน ขุดบ่อตรงใจกลางท่ีดินของตัวเอง ท าแหล่งน  าเพ่ือการเกษตร แล้วเอาดินนั น
ไปถมในท่ีของตนเอง จะต้องมาแจ้ง จริงอยู่แม้เพียงการแจ้ง แต่เมื่อแจ้งแล้วเจ้าพนักงาน
ไปตรวจ ตรวจแล้วบอกว่าขัดต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งเขาอ้างได้ เถียงกันได้  ฉะนั น เมื่อสภา
กรองกฎหมายรู้อยู่แล้วว่ากฎหมายมีปัญหา ก็ต้องพยายามท่ีจะให้มีปัญหาให้น้อยท่ีสุด 
ตราบใดท่ียังมีปัญหาอยู่ท าไมจะต้องเอาความทุกข์ไปสู่ประชาชน 
  กรรมาธิการฯ ชี แจงประเด็นท่ีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ สรุปได้ว่า 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี  แต่เดิมทีรัฐบาลเสนอมานั นเป็นร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
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แล้วมีการมาเพิ่มเติมในชั นกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร ในชั นวุฒิสภาก็ได้รับ
หลักการให้เป็นร่างพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ส่วนในชั นกรรมาธิการนั น  
ได้มีการพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมาธิการการปกครองนั น 
ได้ท างานเกี่ยวข้องกับประชาชน ได้ค านึงถึงปัญหาความเดือดร้อน ค านึงถึงการรอนสิทธิ
ของประชาชน แต่จากความเป็นจริงแล้ว ในการขุดดินนั นมีปัญหามาก ถ้าคนท่ีไม่อยู่ใน
พื นท่ีบ้านนอกอาจจะไม่รู้ หรือบางทีในพื นท่ีบ้านนอกการขุดดินแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกัน
และก็มีมากน้อยต่างกัน เช่น ในจังหวัดอ่างทอง มีการขุดบ่อดิน ขุดเอาทรายบก ขุดกัน
แทบทั งจังหวัด และมีการขายดินเพื่อไปท าบ่อทราย มีอยู่แห่งหนึ่งบ่อทรายท่ีอ าเภอโพธิ์ทอง
ขุดลึกมาก ปรากฏว่า ห่างจากบ่อทราย ๓๐ กว่าเมตร ๔๐ เมตร ระยะประมาณ ๑๐๐ เมตร 
ปรากฏว่าดินทรุดบ้านพัง ก็มีปัญหากันแล้วในกรณีขุดดิน เพราะฉะนั นในกรณีขุดดินจึง
ก าหนดไว้ว่า ความลึกเท่าไหร่ เนื อท่ีท่ีขุดมากน้อยแค่ไหน จะเป็นปัญหา เนื่องจากภายใน
ใต้พื นดินไม่สามารถท่ีจะรู้ได้ แต่กรณีท่ีขุดดินขึ นมาแล้ว ดินจะเอาไปไหน ส่วนใหญ่ท่ีมีการ
ขุดดินนอกจากท าบ่อทรายแล้ว ก็มีการขุดดินท าธุรกิจส าหรับขายหน้าดินเอาไปถมท่ี ก็มี
ปัญหาในกรณีการถมดินตามมาท่ีก่อปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร การถมดินสร้างบ้านเป็นปัญหามาก บ้านติดกันหรือในพื นท่ี 
ท่ีใกล้เคียงกันมีการถมต่างกัน น  าไหลดินละลายลงไป  ฉะนั น จึงต้องมีมาตรการการแจ้งใน
กฎหมายฉบับนี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายขึ น จะมีวิธีอะไรป้องกันก่อนได้บ้าง  
ถมดินแล้วดินละลายหรือดินพังลงไป หรือสูงกว่าอีกแห่ง น  าหรือสิ่งโสโครกจะไหลไปทางไหน 
มีข้อเท็จจริงเกิดขึ นจริง คือ บ้านหลังหนึ่งต่ าน  าท่วม ก็ถมดินให้สูงกว่าถนน ต่อมาถนนก็สูง
ขึ นมาเท่า แล้วท าให้บ้านหนึ่งต่ า มีการไปแจ้งความฟ้องร้องกัน มีลักษณะอย่างนี  ซึ่งก่อ
ความเดือดร้อนเป็นปัญหามาก โดยเฉพาะในท้องถิ่นต่างๆ มีการปกครองตนเอง มี อบต.  
มีการถมท่ีก่อสร้างมากขึ น ปัญหาเกิดตามมา และในเรื่องสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกัน อบต. 
อบจ. เทศบาลจะต้องมีหน้าท่ีดูแล เช่น มีการกองดินไว้สูงๆ ใกล้ถนนแล้วไม่ท าอะไร ฝนตก
ชะละลายลงมาท่ีถนน ท าให้ถนนลื่น เกิดอันตรายมากมาย ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมท่ีเสียไป 
ซึ่งค าว่า “สภาพแวดล้อม” ต้องพิจารณาแต่ละท้องท่ีแต่ละสภาพ จะให้มีความหมาย 
ท่ีตายตัวเลยไม่ได้ แต่ละพื นท่ี แต่ละจังหวัด แต่ละอ าเภอแตกต่างกัน ในจังหวัดเดียวกัน
สภาพแวดล้อมของแต่ละอ าเภอก็ต่างกัน จึงต้องมีมาตรการดูแลและมีมาตรการลงโทษ  
ซึ่งเป็นการก าหนดโทษขั นสูงไม่มีอัตราโทษขั นต่ า ก็อยู่ในดุลพินิจของแต่ละรายว่าเกิดผล
กระทบหรือความเสียหายแค่ไหน มีความเดือดร้อนแค่ไหน ซึ่งเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจ 
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 แล้วแต่กรณ ี
ถ้าท าเป็นธุรกิจและก่อความเดือดร้อนให้ท่ีดินข้างเคียงหรือบุคคลอื่นมากก็จะปรับมาก 
กฎหมายถ้าจะให้มีสภาพบังคับก็จะต้องมีโทษถ้ามีการฝ่าฝืน  ดังนั น จะเห็นว่าการถมดิน 
มีปัญหามาก กรรมาธิการได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี เป็น
อย่างดีแล้ว กฎหมายฉบับนี เป็นกฎหมายป้องกัน และไม่มีกฎหมายฉบับใดบัญญัติไว้
ชัดเจนและไม่มีปัญหาการตีความ แม้แต่ทนายท่ีฟ้องว่ากฎหมายนี ผิดตามสัญญา 
ร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็ยังสามารถท่ีจะสู่คดีได้ มีทางออก เพราะฉะนั นไม่มีกฎหมายฉบับใดท่ีไม่
ต้องตีความ กฎหมายฉบับนี มีเจตนารมณ์ไม่สร้างความเดือดร้อน ถ้าดูเนื อหากฎหมาย 
ทั งฉบับจะเห็นว่าเป็นเร่ืองป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ น 
  กรรมาธิการฯ ชี แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุผลในการตัดข้อความในวรรคห้า
ของมาตรา ๒๖ ออกว่า ความจริงไม่ได้ตัดออก แต่เห็นว่าเป็นการซ  า คือ มีปรากฏอยู่ใน
มาตรา ๒๖ วรรคสี่ อยู่แล้ว ท่ีก าหนดให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า 
และมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม คือ ให้น ามาใช้ด้วย 
เพราะฉะนั นในเรื่องการขุดดินก็น ามาใช้ในเรื่องการถมดินด้วยก็น่าจะเพียงพอ ถึงได้ตัด
ข้อความดังกล่าวออก  
  ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนนเสียง ๕๑ ต่อ ๕๑ 
โดยประธานในท่ีประชุมเห็นว่าเพ่ือให้งานด าเนินไปได้จึงได้ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็น
เสียงชี ขาดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการฯ  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  หน้ำที่ของผู้ถมดิน 
 มาตรา ๒๗  ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องท าการถมดิน 
ให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหน้าท่ีผู้ถมดินให้ชัดเจน โดยก าหนดให้ผู้ถมดินต้องท าการถมดิน
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  



๑๔๓ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มมาตรา ๒๑ ตรี เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและเพ่ือจะได้ลงโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนได้ เป็นดังนี  
  “มำตรำ ๒๗  ผู้ถมดินตำมมำตรำ ๒๖ ต้องท ำกำรถมดินให้ถูกต้องตำม
กฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๖” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 

  ควำมรับผิดของผู้ขุดดิน 
  ในกำรควบคุมลูกจ้ำง 
  และตัวแทน 

 มาตรา ๒๘  ผู้ถมดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุม
ลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ และต้องรับผิดใน
การกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการท่ี
จ้างหรือตามท่ีได้รบัมอบหมาย 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดของผู้ถมดินให้ชัดเจน โดยก าหนดให้ 
ผู้ถมดินต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด 
ในกฎกระทรวง รวมทั งต้องรับผิดในการกระท าในทางการท่ีจ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  



๑๔๔ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่มีบทบัญญัติมาตรานี  
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มมาตรา ๒๑ จัตวา เพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจนและเพ่ือจะได้ลงโทษทางอาญาแก่ผู้ฝ่าฝืนได้ เป็นดังนี  
  “มำตรำ ๒๘  ผู้ถมดินตำมมำตรำ ๒๑ ทวิ ต้องควบคุมลูกจ้ำงหรือ
ตัวแทนให้ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๑ ตรี และต้องรับผิดในกำรกระท ำของลูกจ้ำงหรือ
ตัวแทนซึ่งได้กระท ำในทำงกำรที่จ้ำงหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

 

หมวด ๔ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
   

 
  สิทธิร้องขอให้ 
  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
  สั่งให้หยุดกำรขุดดิน 
  หรือถมดิน 

 มาตรา ๒๙  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั นได้ 



๑๔๕ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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  อ ำนำจในกำรสั่ง 
  ให้หยุดกำรขุดดิน 
  หรือถมดิน 

 เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
สั่งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดิน 
และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า
ความเสียหายได้เกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นจากการขุดดินหรือถมดินนั น 
ให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของ
ท่ีดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่
อาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั นได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดมาตรการคุ้มครองบุคคลท่ีสามซึ่งได้รับความเสียหายหรือมีเหตุ
อันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน โดยให้มีสิทธิร้องขอให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั นได้ ดังต่อไปนี  
  (๑) เมื่อได้รับค าร้องขอแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
เข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (๒) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นจาก
การขุดดินหรือถมดินนั น ให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของ
ท่ีดิน ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรได้ ดังนี   
       (๒.๑) หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือ 
       (๒.๒) จัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการ 
ขุดดินหรือถมดินนั น 
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมายด้วย 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๑๘  การขุดดินท่ีมีความลึกไม่เกินก าหนดตามมาตรา ๑๒ เมื่อจะ
ขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะต่ ากว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีขุดดิน 
ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า 



๑๔๖ 
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  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินอันฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการ
กระท านั นได้ 
  เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ นหรือเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดขึ นจากการขุดดินนั น ให้มี
อ านาจสั่งให้หยุดการขุดดินหรือสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ นได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติ
เห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขตัดความความใน
วรรคสองและวรรคสามของร่างมาตรา ๑๙ ออก และก าหนดเป็นร่างมาตรา ๒๐ แทน 
เพ่ือให้เนื อหามีความชัดเจน ดังนี  
  “มาตรา ๒๐  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับ
ความเสียหายจากการขุดดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ มีสิทธิร้องขอให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินนั นได้ 
   เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นจากการขุดดินนั น ให้มีอ านาจออก
ค าส่ังเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดิน หรือจัดการป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินนั นได้ตามท่ีเห็นสมควร 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายด้วย” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๑๐ (๒๕/๒๕๓๗)  
๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที ่๗ มกราคม ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้ยกความในมาตรา ๒๐ เดิม ซึ่งกรรมาธิการ 
ได้ตัดออก น าไปก าหนดเป็นมาตรา ๒๑ เบญจ แทน ดังนี  
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  “มาตรา ๒๑ เบญจ  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจ
ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือ
มาตรา ๒๗ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั นได้ 
   เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นจากการขุดดินหรือ 
ถมดินนั น ให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการ
ขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการขุดดิน
หรือถมดินนั นได้ตามท่ีเห็นสมควร 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายด้วย” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ผู้ท่ีจะได้รับความเสียหายหรือมีเหตุ 
อันควรเชื่อได้ว่าได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน นอกเหนือจากการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๘ แล้ว อาจจะเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ 
ด้วย คือ ผู้ประสงค์จะท าการถมดินต้องจัดให้มีการระบายน  าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนแก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น  ดังนั น ควรให้ครอบคลุมถึง
มาตรา ๒๖ ด้วย หากได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับความเสียหาย
จากการถมดิน กม็ีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการถมดินนั นได้ 
  มติที่ประชุม เห็นควรแก้ไขเพ่ิมเติม เป็นดังนี  
  “มาตรา ๓๐  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับ
ความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ มำตรำ ๒๖ 
หรือมาตรา ๒๘ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดินนั นได้ 
   เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดิน และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  



๑๔๘ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นจากการขุดดินหรือ 
ถมดินนั น ให้มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุด
การขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการ
ขุดดินหรือถมดินนั นได้ตามท่ีเห็นสมควร 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายด้วย” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครัง้ที ่๒ วันพุธที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
  กรรมาธิการได้ตั งข้อสังเกตว่า ควรจะเพิ่มเกี่ยวกับประเด็นมาตรา ๑๗ ไว้อีก
มาตราหนึ่งในมาตรา ๓๐ นอกจากมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๘ ด้วย 
หรือไม่เกี่ยวกับผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าอาจได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตราต่างๆ ดังท่ีกล่าวนั น  ทั งนี  เพื่อเป็นการ
คุ้มครองบุคคลท่ีสามซึ่งอาจได้รับความเสียหายได้ 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงว่า ความในมาตรา ๓๐ ได้คุ้มครองบุคคลท่ีสาม
ซึ่งได้รับความเสียหายอยู่แล้ว ประกอบกับความในมาตรา ๑๗ เป็นเรื่องกับการแจ้ง ซึ่งต้อง
แสดงรายละเอียดต่างๆ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ยังไม่มีการด าเนินการขุดดินแต่ประการใด 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาเปรียบเทียบระหว่างมาตรา ๑๗ กับมาตรา ๒๖ แล้ว 
เห็นว่า มาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแจ้ง โดยมาตรา ๑๗ เป็นเรื่อง
การแจ้งขุดดิน ส่วนมาตรา ๒๖ เป็นเรื่องการแจ้งถมดิน ซึ่งยังไม่ด าเนินการแต่อย่างใด แต่มี
การด าเนินการในมาตรา ๒๐ ในเร่ืองการขุดดิน และมาตรา ๒๘ ในเร่ืองการถมดิน  ฉะนั น 
ในมาตรา ๓๐ จึงให้ความคุ้มครองผู้ซึ่งได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจ
ได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตาม ๒๔ หรือ
มาตรา ๒๘ ซึ่งก็จะครอบคลุมในเรื่องการแจ้งตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ อยู่แล้ว  
ดังนั น จึงไม่จ าเป็นต้องบัญญัติประเด็นมาตรา ๒๖ ไว้ในมาตรา ๓๐ อีก 
  ท่ีประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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  อ ำนำจของพนักงำน 
  เจ้ำหน้ำทีใ่นกำร 
  เข้ำไปตรวจสอบ 
  สถำนที่กำรขุดดิน 
  หรือถมดิน 

 มาตรา ๓๐  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบ
สถานท่ีท่ีมีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ 
ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี หรือไม่   ทั งนี   
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่าง
เวลาท าการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของ
ท่ีดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมี
การขุดดินหรือถมดิน โดยให้มีอ านาจเข้าไปด าเนินการได้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ นถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ เพ่ือตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี 
หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี หรือไม่ 
และก าหนดให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของท่ีดินต้องอ านวยความสะดวก
ให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวตามสมควรด้วย 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒๐  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินท่ีมี
ความลึกเกินสามเมตรว่า ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  ตามกฎกระทรวง ตามแผนผัง
บริเวณ และรายการที่ได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี หรือไม่  ทั งนี  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างท าการ และให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ หรือตัวแทน หรือ
เจ้าของท่ีดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ)  
ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่าง
ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไป
ตรวจสอบได้เฉพาะสถานท่ีขุดดินท่ีมีความลึกเกินกว่าสามเมตรซึ่งเป็นกรณีท่ีต้องขอ
อนุญาต เพ่ือมิให้เป็นภาระของผู้ขุดดินในกรณีอื่นซึ่งไม่ต้องขออนุญาต ในการอ านวยความ
สะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าไปตรวจสอบ เป็นดังนี  
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  “มาตรา ๑๙  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน 
ท่ีมีควำมลึกเกินสำมเมตร ผู้รับใบอนุญาตท าการขุดดิน หรือสถานท่ีท่ีมีการขุดดินโดยมิต้อง
ขอรับใบอนุญาตในกรณีอื่นว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี  ตามกฎกระทรวง 
ตำมแผนผังบริเวณและรำยกำร หรือตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในใบอนุญาต แล้วแต่กรณี 
หรือไม่  ทั งนี  ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างท าการ และให้
เจ้าของท่ีดิน ผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน หรือผู้ท าการขุดดินหรือตัวแทน อ านวยความ
สะดวกตามควรแก่กรณี” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔) 
 ๕๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ และบันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗  
ครั้งที ่๑๔ (๘๔/๒๕๓๔) ๕๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่๒๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
  และต่อมาในชั นการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างฯ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว โดยให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับไปพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
อีกครั งหนึ่ง ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าร่างมาตรา ๒๒ ในร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... ท่ีเสนอแนบท้ายบันทึกเร่ืองพิจารณาเสร็จ (เร่ืองเสร็จท่ี ๕๕๓/๒๕๓๖) เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๒  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีที่มีกำร 
ขุดดินท่ีโดยมีความลึกจำกระดับพื้นดินเกินสามเมตรว่าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี หรือกฎกระทรวงที่ออกตำมพระรำชบัญญัตินี้ตามกฎกระทรวง ตาม
แผนผังบริเวณและรายการท่ีได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี หรือไม่  ทั งนี  ในระหว่างเวลาพระ
อาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลำท าการ และให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ 
หรือตัวแทน หรือเจ้าของท่ีดินอ านวยความสะดวกตามสมควร” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๑ (๓๕/๒๕๓๕)  
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) และบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาความในมาตรา ๒๒ ค าว่า “หรือ
ในระหว่างท าการ” หมายถึง เวลาท ากิจการนั นๆ ซึ่งปกติจะท ากลางวันในช่วงระหว่าง 
พระอาฑิตย์ขึ นถึงพระอาฑิตย์ตก แต่ในกิจการบางอย่างจะท างานในเวลากลางคืนทั งหมด
หรืออาจจะคาบเกี่ยวระหว่างเวลากลางวันกับกลางคืน ก็ต้องถือว่าเวลาท าการเป็นเช่นนั น 
ซึ่งหากไปตรวจผิดเวลาท าการแล้วก็ย่อมจะไม่มีประโยชน์อันใดเลย  
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  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไขมาตรา ๒๒ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๒  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการ
ขุดดินตำมมำตรำ ๑๓ โดยมีความลึกจากระดับพื นดินเกินสามเมตรหรือกำรถมดินตำม
มำตรำ ๒๑ ทวิ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามพระราช 
บัญญัตินี หรือไม่  ทั งนี  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่าง
เวลาท าการ และให้ผู้ขุดดิน ถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของท่ีดินอ านวยความสะดวกตาม
สมควร” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  อ ำนำจของพนักงำน 
  เจ้ำหน้ำที่ในกำร 
  ออกค ำสั่งให้หยุด 
  กำรขุดดินหรือถมดิน 

 มาตรา ๓๑  ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดิน
หรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้มีค าสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการ
ขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั น แล้วแต่กรณ ี
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามท่ี
เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสียหายนั นได้ 
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  อ ำนำจของพนักงำน 
  เจ้ำหน้ำที่ในกรณี 
  ฉุกเฉิน 

 ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือ
การถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือ
จัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้ แล้ว
รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที  ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีได้มีค าสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี และให้ถือว่าค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี
เป็นค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั งแต่ต้น 
 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคสอง ให้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอันสิ นผล 

๑. หลักกำร 
  เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเพื่อป้องกันหรือระงับความ
เสียหายอันเกิดจากการขุดดินหรือถมดินได้ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั นตอน
ดังนี  
  (๑) กรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรือ
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ต้องรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  (๒) เจ้าพนักงานท้องถิ ่นมีอ านาจออกค าสั ่งให้ผู ้ข ุดดิน ผู ้ถมดิน หรือ
เจ้าของท่ีดิน หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ น 
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั น  
  (๓) เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามท่ีเห็นว่าจ าเป็น
เพ่ือป้องกันหรือระงับความเสียหายนั นได้ 
  (๔) กรณีมีเหตุฉุกเฉิน  
       (๔.๑) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั ่งเป็นหนังสือให้ผู ้ขุดดิน ผู้ถมดิน
หรือเจ้าของท่ีดิน หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึ น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้  แล้วรายงานให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที  
       (๔.๒) กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มี



๑๕๓ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ค าสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  และให้ถือว่าค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั งแต่ต้น 
       (๔.๓) กรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตาม 
(๔.๒) ให้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอันสิ นผล 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินได้ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือต่อสภาพแวดล้อม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของท่ีดิน
จัดการแก้ไขการกระท านั นหรือจัดการป้องกัน หรือสั่งให้หยุดการขุดดิน แล้วแต่กรณี ตามท่ี
เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสียหายนั นได้ 
  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั ่งเป็นหนังสือให้บุคคล
ดังกล่าวหยุดการขุดดิน หรือจัดการป้องกันหรือแก้ไขการกระท านั นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้ 
แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือสั่งให้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีภายในเจ็ดวัน และให้ถือว่าค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมาตั งแต่ต้น 
  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอันสิ นผล 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) ได้
พิจารณาประเด็นข้อสังเกตของกรรมการร่างกฎหมายประจ า ๕-๘ (นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒน
ศานต์) ท่ีเกี่ยวข้องกับร่างมาตรา ๒๑ วรรคสอง (อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ีและอ านาจ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน) ซึ่งเห็นว่า การก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
มีอ านาจสั่งการได้ตามร่างท่ีผ่านการพิจารณาของกรรมการร่างกฎหมายฯ นั น อาจมีปัญหา 
ควรเลือกในทางใดทางหนึ่งว่า หากจะให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ีสั่งการได้ก็ต้องมี
มาตรการบังคับ (sanction) ก าหนดไว้ด้วย หรือหากจะไม่ก าหนดมาตรการบังคับไว้ ก็ต้อง
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีหน้าท่ีเพียงรายงานเท่านั น ซึ่งเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นกรณีฉุกเฉิน
จึงมีเหตุผลพอท่ีจะก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งการได้บ้าง   ดังนั น จึงควร
ก าหนดมาตรการบังคับ (โทษ) ไว้ในบทก าหนดโทษโดยตรง (เพิ่มในร่างมาตรา ๒๘ และ
ร่างมาตรา ๓๓) ส่วนการท่ีจะถือว่ามีมาตรการบังคับอยู่แล้ว คือ เป็นความผิดฐานขัดค าสั่ง
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เจ้าพนักงานตามท่ีก าหนดในประมวลกฎหมายอาญานั น น่าจะไม่เหมาะสมนัก เพราะ
ความผิดฐานดังกล่าวเป็นเพียงลหุโทษซึ่งมีโทษน้อยเกินไป และในกรณีท่ีก าหนดให้ถือว่า
ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั งแต่ต้นนั น ก็อาจเป็น
ปัญหาได้เช่นกัน เพราะไม่เคยปรากฏแบบการร่างกฎหมายเช่นนี  และจะมีปัญหาในเรื่อง
การนับระยะเวลาใช้สิทธิอุทธรณ์ด้วย ซึ่งเห็นว่ากรณีควรก าหนดระบบอุทธรณ์ขึ นรองรับ
โดยในกรณีท่ีเป็นค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีก็ให้อุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ ส่วน
กรณีค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ให้อุทธรณ์ต่อรัฐมนตรี (ตามหลักการเช่นเดียวกับร่างท่ี
ผ่านการพิจารณาของกรรมการร่างกฎหมายฯ) ปัญหาจึงอยู่ท่ีขั นตอนการอุทธรณ์ด้วยว่า 
จะอุทธรณ์ค าสั่งใดเมื่อใด 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติ
ให้คงตามร่างท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ โดยให้เหตุผลว่า 
การสร้างมาตรการบังคับให้แก่ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนนั น จะท า
ใหผู้้สุจริตไม่มีหลักประกันคุ้มครองในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีกลั่นแกล้งหรือออกค าส่ังไป
โดยขาดความรู้ในเรื่องการขุดดิน และการฝ่าฝืนก็เป็นความผิดลหุโทษอยู่ด้วย  นอกจากนั น 
อาจแก้ปัญหาได้โดยวิธีก าหนดให้มีการรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเร็ว  ส าหรับ
ปัญหาเรื่องการนับระยะเวลาอุทธรณ์นั น คณะกรรมการฯ มีความเห็นเช่นเดียวกับท่ีเคยให้ไว้
ในการประชุมครั งท่ีแล้ว 
  “มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินได้ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือต่อสภาพแวดล้อม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีค าสั่งให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดิน
หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือแก้ไขการขุดดินนั น แล้วแต่กรณี และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือ
ระงับความเสียหายนั นได้ 
   ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน 
หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไข
การขุดดินนั นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้  แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที  
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มีค าสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และให้ถือว่าค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นค าส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั งแต่ต้น 
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   ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอันสิ นผล” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๕ (๘๒/๒๕๓๖) ๖๒/๒๕๓๖ 
วันอังคาร ที ่๑๔ กันยายน ๒๕๓๖] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้เพิ่มหลักการเกี่ยวกับการถมดินในร่าง
มาตรานี  เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินหรือกำรถมดิน
ได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือต่อสภาพแวดล้อม  
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ ่นให้มีค าส่ังให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือ
เจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือกำรถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ น 
หรือจัดกำรแก้ไขการขุดดินหรือกำรถมดินนั น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั นได้ 
   ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน 
ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือกำรถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้ แล้วรายงาน
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีได้มีค าสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และให้ถือว่า
ค าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั งแต่ต้น 
   ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอันสิ นผล” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 



๑๕๖ 
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พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  [รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ของ
คณะกรรมาธิการปกครอง วุฒิสภา] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ผู้แปรญัตติและกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายเหตุผลท านองเดียวกับร่างมาตรา ๓ 
และร่างมาตรา ๖ 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยตามท่ีผู้แปรญัตติเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ๖๐ ต่อ ๔๐ 
ให้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของร่างมาตรา ๓๒ โดยตัดความว่า “หรือต่อสภำพ 
แวดล้อม” ออก ดังนี  
  “มาตรา ๓๒  ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินหรือการถมดิน
ได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือต่อสภาพแวดล้อม  
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ ่นให้มีค าส่ังให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือ
เจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ น 
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั นได้” 
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  กำรแสดงบัตรประจ ำตัว 
  พนักงำนเจ้ำหน้ำที ่และ 
  แบบบัตรประจ ำตัว 
  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 มาตรา ๓๒  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  
พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

๑. หลักกำร 
  เพื่อเป็นมาตรการป้องกันมิให้บุคคลซึ่งมิใช้พนักงานเจ้าหน้าท่ีแอบอ้างเพื่อ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตร
ประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 



๑๕๗ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตร ี(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างท่ี 
ฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขเปลี่ยนหลักการให้เป็นหน้าท่ีของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีต้องแสดงบัตรประจ าตัวโดยไม่จ าเป็นต้องให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องร้องขอ ดังนี  
  “มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอพนักงำนเจ้ำหน้ำทีต่่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
   บัตรประจ าต ัวพนักงานเจ้าหน้าที ่ ให ้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔)  
๕๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ และบันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗  
ครั้งที ่๑๔ (๘๔/๒๕๓๔) ๕๙/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่๒๐ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ความในมาตรานี จะปรากฏในกฎหมาย
ทุกฉบับท่ีผ่านมา จึงมีมติไม่แก้ไขมาตรานี  
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขดุดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 



๑๕๘ 
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  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
  และพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
  เป็นเจ้ำพนักงำนตำม 
  ประมวลกฎหมำยอำญำ 

 มาตรา ๓๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

๑. หลักกำร 
  เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจและหน้าท่ี 
รวมทั งความรับผิดเหมือนกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา บุคคลใดฝ่าฝืน  
ไม่ปฏิบัติตาม ต่อสู้ หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี ก็ต้องมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา ท านองเดียวกับเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติ
เห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” 
  (เป็นการพิจารณาในชั นพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดิน
ท่ีท าให้ท่ีดินแปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตาม
ค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์)ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับ
หลักการ) 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔)  
๕๗/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่๑๓ กันยายน ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไขมาตรา ๒๕ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  ให้เจ้ำพนักงานท้องถิ่น
และพนักงำนเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา” 



๑๕๙ 
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  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 

 

หมวด ๕ 
การอุทธรณ์ 

   
 

  หลักเกณฑแ์ละวิธกีำร 
  อุทธรณ์ค ำสั่งของ 
  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 มาตรา ๓๔  ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินผู้ใด 
ไม่พอใจค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ทราบค าสั่ง 
 ในกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกค าสั่ง
ตามวรรคหนึ่งในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้อุทธรณ์ค าสั่ง
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 
 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการ
ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์
ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี   ผู ้ว ่าราชการ
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จังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไข
หรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ นก็ได้ 
 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี 
พิจารณาค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้รับอุทธรณ ์
 ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้
เป็นท่ีสุด 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และขั นตอนในการอุทธรณ์ค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ชัดเจน ดังนี   
  (๑) ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินซึ่งไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบ
ค าส่ัง 
  (๒) กรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกค าสั่งในฐานะเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
  (๓) การอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่เป็นการทุเลาการบังคับ
ตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  (๔) กรณีผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าส่ังของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการฯ  
พิจารณาอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์
ประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นก็ได้ 
  (๕) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการฯ ต้องพิจารณาค าวินิจฉัย
อุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ 
  (๖) ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการฯ ให้เป็นท่ีสุด 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒๔  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ มีสิทธิ
อุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ต่อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบค าสั่ง 
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  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  ถ้าผู้อุทธรณ์ขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ยื่น 
ค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ 
ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นก็ได้ 
  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่ปรากฏหลักฐานในบันทึกการประชุมหรือรายงานการประชุมกรรมการ
ร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าในร่างมาตรา ๒๔ เมื่อใด แต่ปรากฏ
ในรายงานบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จท่ี ๕๕๓/๒๕๓๖) 
ว่า กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ได้แก้ไขวิธีการร่างกฎหมายตามร่างมาตรา ๒๔ ใหม่ 
เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๖  ผู้ขุดดินหรือเจ้าของท่ีดินผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบค าส่ัง 
   การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
   ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมี
เงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นก็ได้ 
  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด” 
  [บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ ลงวันที่  ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่  ๕๕๓/
๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขมาตรา ๒๖ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๖  ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๐ ๒๑ เบญจ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อรัฐมนตรีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบค าสั่ง 
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   ในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครเป็นผู้ออกค ำสั่งตำมวรรคหนึ่ง 
ในฐำนะเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้อุทธรณ์ค ำสั่งดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำร 
   การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตาม
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้ำผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลำกำรบังคับตำมค ำสั่งของ
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้ยื่นค ำขอทุเลำพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หรือคณะกรรมกำรจะอนุญำตให้ทุเลำโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วำงเงินหรือ
หลักทรัพย์ประกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นก็ได้ 
   ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมี
เงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นก็ได้ 
   ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือคณะกรรมกำร ให้เป็น
ท่ีสุด” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงว่า การอุทธรณ์ตามความในมาตรานี ยังไม่มี
ความสมบูรณ์เกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ให้ชัดเจน  ดังนั น 
อาจเกิดปัญหาในการปฏิบัติได้หรืออาจจะต้องไปปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่ก าหนดระยะเวลาอาจจะไม่สอดคล้องกับร่าง
พระราชบัญญัตินี  โดยเห็นว่าควรจะก าหนดไว้ให้ชัดเจนในร่างพระราชบัญญัตินี  ซึ่งท่ี
ประชุมเห็นด้วยตามท่ีกรมโยธาธิการชี แจง และให้กรมโยธาธิการรับไปพิจารณาปรับปรุง
ความในมาตรานี ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ น  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
  ผู้แทนจากกรมโยธาธิการได้ชี แจงประกอบร่างท่ีได้น าเสนอโดยให้เหตุผลว่า
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ น 
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  ท่ีประชุมได้พิจารณาและเห็นด้วยกับร่างท่ีผู้แทนจากกรมโยธาธิการได้
น าเสนอดังกล่าวโดยปรับปรุงแก้ไขถ้อยค าความในมาตรา ๓๕ วรรคสี่ เพื่อให้เหมาะสม
ยิ่งขึ น เป็นดังนี  
  “ค าวินิจฉัยของให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด 
แล้วแต่กรณี พิจำรณำค ำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
  ผู้แปรญัตติขอแปรญัตติแก้ไขความในมาตรา ๓๕ โดยให้เหตุผลว่า การ
พิจารณาอุทธรณ์ถ้าด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการจะเป็นขั นตอนท่ีน่าจะรัดกุม
มากกว่า ประกอบกับมีกฎหมายหลายฉบับท่ีมีการพิจารณาอุทธรณ์ในรูปแบบคณะกรรมการ 
เช่น กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๓๕  ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของท่ีดินผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ เบญจ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง ให้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีทราบค าสั่ง 
   กำรพิจำรณำอุทธรณ์ ตำมวรรคหนึ่ ง  ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตั้ ง
คณะกรรมกำรขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย อัยกำรจังหวัด เป็นประธำนกรรมกำร โยธำธิกำร
จังหวัด ที่ดินจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด เป็นกรรมกำร และให้หัวหน้ำส ำนักงำน
จังหวัด เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร เป็นผู้พิจำรณำเสนอควำมเห็นต่อผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดเพื่อวินิจฉัยต่อไปโดยเร็ว 
   ในกรณีท่ีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกค าสั่งตามวรรคหนึ่ง 
ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 
   กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ตำมวรรคหนึ่ง ประกอบวรรคสองและวรรคสำม  
ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือคณะกรรมกำร แล้วแต่กรณี ด ำเนินกำรวินิจฉัยให้เสร็จสิ้น
ภำยในก ำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
   ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ยังไม่พอใจค ำวินิจฉัยของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือ
คณะกรรมกำร หรือในกรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือคณะกรรมกำรมิได้วินิจฉัยให้เสร็จ
สิ้นภำยในก ำหนดเวลำตำมวรรคสี่  ให้มีสิทธิฟ้องต่อศำลปกครองที่มีเขตอ ำนำจได้
ภำยในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำวินิจฉัยหรือนับแต่วันที่พ้นก ำหนดเวลำดังกลำ่ว 
แล้วแต่กรณ ี



๑๖๔ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

   การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองสำม ไม่เป็นการทุเลาการบังคับ
ตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของ
พนักงานท้องถิ่น ให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
คณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้  หรือจะสั่งให้วางเงินหรือ
หลกัทรัพย์ประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นก็ได้ 
   ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นท่ีสุด” 
  กรรมาธิการฯ ชี แจงสรุปได้ว่า รูปแบบการเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้วินิจฉัยอุทธรณ์นั น ในกฎหมายมักไม่ค่อยมี ประกอบกับในกรณีนี เป็นเรื่องการแจ้งเท่านั น
ไม่ใช่เรื่องอนุมัติ และนอกจากนั นจะเกิดปัญหาความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และ
ส าหรับในส่วนของวรรคห้าท่ีบัญญัติเพิ่มเกี่ยวกับประเด็นในกรณีท่ีผู้อุทธรณ์ไม่พอใจ 
ค าวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้มีสิทธิฟ้องต่อศาลปกครองนั น 
คณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องบัญญัติไว้ เพราะอย่างไรก็ตาม กระบวนการต่างๆ 
ก็จะไปสู่ศาลปกครองได้โดยอัตโนมัติ และในส่วนความในวรรคเจ็ดของมาตรา ๓๕ ซึ่งขอให้ 
ตัดออกทั งหมดนั น คณะกรรมาธิการฯ ไม่เห็นด้วยตามท่ีผู้แปรญัตติเสนอ  ทั งนี  เนื่องจาก
ถึงแม้จะบัญญัติเช่นนี ก็ไม่ตัดสิทธิในการไปใช้สิทธิทางศาลต่อไป 
  ท่ีประชุมจึงมีมติ ดังนี  
  (๑) ไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติท่ีจะให้บัญญัติเพิ่มความในวรรคสองเกี่ยวกับ
ประเด็นการพิจารณาอุทธรณ์ในรูปคณะกรรมการ ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติไว้ 
  (๒) ไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติที่จะให้บัญญัติเพิ่มความเป็นวรรคสี่และวรรคห้า 
ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  (๓) ไม่เห็นด้วยกับผู้แปรญัตติซึ่งขอตัดความในวรรคเจ็ดของมาตรา ๓๕ 
ออกทั งหมด ผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธ ที ่๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข 
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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หมวด ๖ 
บทก าหนดโทษ 
   

 

  บทก ำหนดโทษ 
  กรณีท ำกำรขุดดิน 
  หรือถมดินโดยไม่ได้ 
  รับใบรับแจ้งจำก 
  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 มาตรา ๓๕  ผู้ใดท าการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือท าการ
ถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ 
วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ 
ไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
 หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ นในบริเวณห้ามขุดดิน
หรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑) ผู้นั นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดมาตรการบังคับเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยก าหนดบทลงโทษให้ผู้ซึ่งท าการขุดดินหรือถมดินโดยไม่ได้รับใบรับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องมโีทษทั งทางแพ่งและทางอาญา 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒๕  ผู้ใดท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินเกินสามเมตร 
โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
  หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ นในบริเวณห้ามขุดดินตามมาตรา ๕ (๑) 
ผู้นั นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองป ีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ตามค าสั่งของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ท่ีให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา
แก้ไขร่างฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) เห็นชอบตามร่างฯ ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่าง
เสนอ โดยแก้ไขให้มีความชัดเจนว่าจะลงโทษการฝ่าฝืนกรณีใดบ้าง เนื่องจากการกระท า
ตามร่างมาตรา ๑๒ มีการกระท าหลายอย่าง เป็นดังนี  
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  “มาตรา ๒๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ท ำกำรขุดดินโดยมีควำมลึก
จำกระดับพื้นดินเกินสำมเมตร โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำม
มำตรำ ๑๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ
ทั งจ าทั งปรับ 
   หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ นในบริเวณห้ามขุดดินตามมาตรา ๖ (๑) 
ผู้นั นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๒ (๓๖/๒๕๓๕)  
๑๒/๒๕๓๕ วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที ่๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขมาตรา ๒๗ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๗  ผู้ใดท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินเกินสาม
เมตรตำมมำตรำ ๑๓ หรือท ำกำรถมดินตำมมำตรำ ๒๑ ทวิ วรรคสำม โดยไม่ได้รับใบรับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง หรือมำตรำ ๒๑ ทวิ วรรคสี่ แล้วแต่กรณ ี
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
   หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ นในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน
ตามมาตรา ๖ (๑) ผู้นั นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 



๑๖๗ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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  บทก ำหนดโทษ 
  กรณีไม่ปฏิบัต ิ
  ตำมข้อก ำหนด 
  ในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๓๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวัน
ละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังไม่ปฏิบัติตาม 

 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดบทลงโทษผู้ขุดดินหรือผู้ถมดินซึ่งไม่ท าการขุดดินหรือถมดิน 
ให้ถูกต้องตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง โดยให้มีโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็น
รายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังไม่ปฏิบัติตาม 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังไม่
ปฏิบัติตาม 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขอัตราโทษปรับจากวันละหนึ่งพันบาท เป็นวันละ
ไม่เกินหนึ่งพันบาท เพ่ือให้สามารถใช้ดุลพินิจปรับได้ตามความเหมาะสม ดังนี  
  “มาตรา ๒๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหน่ึงพันบาทตลอดเวลาท่ียังไม่ปฏบัิติตาม” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)  
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไขมาตรา ๒๘ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๒๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมำตรำ ๒๑ ตรี ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาท่ียังไม่ปฏิบัติตาม” 



๑๖๘ 
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  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 
  บทก ำหนดโทษ กรณีไม่จัดกำรป้องกัน 
  กำรพังทลำยของดินในกำรขุดดิน 
  และไม่จัดให้มีกำรระบำยน้ ำในกรณี 
  กำรถมดิน 

 มาตรา ๓๗  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ 
และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดบทลงโทษกรณผีู้ขุดดินซึ่งไม่จัดการป้องกันการพังทลายของดิน 
และกรณีผู้ถมดินซึ่งไม่จัดให้มีการระบายน  าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
เจ้าของท่ีดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น โดยให้มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม



๑๖๙ 
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คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๓๐  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)  
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 
  บทก ำหนดโทษ  
  กรณขีัดขวำงหรือ 
  ไม่อ ำนวยควำมสะดวก 
  แก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

 มาตรา ๓๘  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวก
ตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามมาตรา ๓๐ 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดบทลงโทษผู้ซึ่งขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควร
แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี โดยให้มีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 



๑๗๐ 
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๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๓๒  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ซึ่งใช้บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาท 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขข้อความให้เหมาะสมยิ่งขึ น ดังนี  
  “มาตรา ๓๓  เจ้าของท่ีดิน หรือผู้รับใบอนุญาตหรือตัวแทน หรือผู้ขุดดิน
หรือตัวแทน ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)  
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีความเห็นว่า เป็นเร่ืองการกระท าผิดจะต้อง
มีโทษจ าคุกไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท และเป็นเรื่องท่ีเจ้าพนักงานสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน
แล้วไม่ปฏิบัติตาม แต่กลับไม่ถูกบังคับด้วย เกรงว่าจะเกิดการลักลั่น ทั งๆ ท่ีเป็นการฝ่าฝืน
ต่อค าสั่งของเจ้าพนักงานและอัตราโทษเท่ากันด้วย 
  ท่ีประชุมมีมติแก้ไขมาตรา ๓๐ เป็นดังนี  
  “มาตรา ๓๐  ผู้ใดได้รับค าสั่งของขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวก
ตำมควำมเหมำะสมแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดเจ้ำหน้ำที่ในการขุดดินปฏิบัติกำรตาม
มาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง ๒๑ จัตวำ หรือวรรคสองมำตรำ ๒๒ ไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งนั น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าสองพันบาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
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๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 
  บทก ำหนดโทษ กรณีไม่รำยงำน 
  ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบ 
  ในกรณขีุดพบโบรำณวัตถุ  
  ศิลปวัตถุ ซำกดึกด ำบรรพ์  
  หรือแร่ที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ 
  หรือทำงกำรศึกษำ 

 มาตรา ๓๙  ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 

 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดบทลงโทษผู้ขุดดินซึ่งไม่รายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  
ในกรณีขุดพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ 
ทางการศึกษา โดยใหโ้ทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๓๑  ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... ตามค าสั่งของรองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณารับหลักการ ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) 
มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี  
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  มาตรา ๓๒  ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่ ๒ (๓๕/๒๕๓๕) ๑๒/๒๕๓๕ 
วันอังคาร ที ่๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี  
  มาตรา ๓๑  ผู้ใดได้รับค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐๒๑ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั น ต้องระวางโทษจ ำคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสามหมื่นห้ำพันบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน
ห้าร้อยบาท ตลอดระยะเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม หรือทั้งจ ำทั้งปรับ 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 

  บทก ำหนดโทษ กรณีไม่ปฏิบัติ 
  ตำมค ำสั่งให้หยุดกำรขุดดิน 
  หรือกำรถมดิน 

 มาตรา ๔๐  ผู้ ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตามมาตรา ๒๙ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่
ปฏิบัติตามค าสั่งนั น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
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๑. หลักกำร 
  บทก าหนดโทษกรณีไม่ปฏิบตัิตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีสั่งให้หยุด
การขุดดินหรือการถมดิน โดยให้มีโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๒๘  ผู้ใดได้รับค าสั่งให้หยุดการขุดดินจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๑ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) 
เห็นชอบตามร่างฯ ท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ โดยไม่มีการแก้ไข แต่ปรากฏว่า 
มีการแก้ไขในร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... ท่ีแนบท้ายเสนอพร้อมบันทึกเรื่อง
พิจารณาเสร็จ ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๗ ดังนี  
  มาตรา ๓๐  ผู้ ใดได้รับค าสั่ งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ให้หยุดการ 
ขุดดินจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่งตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๒ (๓๖/๒๕๓๕)  
๑๒/๒๕๓๕ วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔) และบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ 
(เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติให้แก้ไข ดังนี  
  “มาตรา ๓๒  ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติได้รับค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ให้หยุดกำรขุดดินตามมาตรา ๒๑ เบญจ วรรคสอง หรือมำตรำ ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งนี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือนปี หรือปรับไม่เกินห้าพันหมื่นบาท 
หรือทั งจ าทั งปรับ” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
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  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  บทก ำหนดโทษ กรณไีม่ปฏิบัติ 
  ตำมค ำสั่งให้จัดกำรป้องกัน 
  ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นหรือ 
  จัดกำรแก้ไขกำรขุดดินหรือถมดิน 

 มาตรา ๔๑  ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ น
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙ 
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 
ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน 
ห้าร้อยบาท ตลอดเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีสั่ง
ให้จัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน โดยให้มี
โทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลาท่ี 
ไม่ปฏิบัติตาม 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๓๓  ผู้ขุดดินหรือเจ้าของท่ีดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีก
วันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรา ๓๓ ในบันทึกหรือรายงานการ
ประชุมครั งใด แต่ปรากฏในบันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ ว่า กรรมการ
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ร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ได้แก้ไขวิธีการร่างกฎหมายในบทก าหนดโทษใหม่ตามข้อสังเกต
ของกรรมการร่างกฎหมายประจ า คณะท่ี ๕-๘ (นายชัยวัฒน์  วงศ์วัฒนศานต์) เป็นดังนี  
  “มาตรา ๓๑  ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
สามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดระยะเวลาท่ีไม่ปฏิบัติ
ตาม” 
  [บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... (เรื่องเสร็จที่ 
๕๕๓/๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข ดังนี  
  มาตรา ๓๓  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่ได้รับ
ค ำสั่งของเจ้ำพนักงานเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นให้จัดกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นหรือ
จัดกำรแก้ไขกำรขุดดินหรือถมดิน ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๐ ๒๑ เบญจ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๒๒ ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตำมนั้น ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสองพันสำมหมื่นบาท และปรับเป็นรำยวันอีกวันละไม่เกินห้ำร้อยบำท ตลอด
ระยะเวลำที่ไม่ปฏิบัติตำม 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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  กำรเปรียบเทียบปรับ 

 มาตรา ๔๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญั ตินี 
นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับ
ผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดมาตรฐานเปรียบเทียบปรับให้ชัดเจน โดยให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับเพ่ือให้คดีจบในชั น 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ โดยไม่ต้องเป็นคดีไปสู่ศาล หากผู้ต้องหายอมช าระค่าปรับตาม
จ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๓๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี นอกจากมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจเปรียบเทียบปรับ
คดีความผิดตามร่างพระราชบัญญัตินี ได้ทุกคดี เว้นแต่ความผิดตามร่างมาตรา ๒๗ วรรคสอง 
(การขุดดินในบริเวณห้ามออกใบอนุญาตขุดดิน) ดังนี  
  “มาตรา ๓๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี ท่ีมีโทษปรับสถานเดียว
นอกจำกมำตรำ ๒๗ วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนท่ี
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา” 
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  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)  
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  บทลงโทษ กรณหี้ำงหุ้นส่วน 
  บริษัท หรือนิติบุคคล 
  กระท ำควำมผิด 

 มาตรา ๔๓  ในกรณี ท่ีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือ 
นิติบุ คคลอื่ นกระท าความผิดตามพระราชบัญญั ติ นี  
กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท า
อันเป็นความผิดนั น ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับ
ความผิดนั นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท านั น 
ได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดบทลงโทษกรณีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี ให้ชัดเจน โดยให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบ
ในการกระท าอันเป็นความผิดนั น ต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั นๆ ด้วย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมในการกระท าอันเป็นความผิดนั นด้วย 
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  อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติลักษณะท านองเดียวกันนี  ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัย
ไว้ว่า เป็นบทบัญญัติท่ีขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง ใช้บังคับไม่ได้ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๒๖ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี   
ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดกับนิติบุคคลนั นด้วย 
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าของนิติบุคคลนั นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่าย
เลขานกุารฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขถ้อยค าเล็กน้อย ดังนี  
  “มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี   
ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลนั นเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดกับนิติบุคคลนั น
ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าของนิติบุคคลนั นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือ
ยินยอมด้วย” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔)  
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
  ไม่ปรากฏว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างมาตรานี ในบันทึกและรายงานการ
ประชุมครั งใด แต่ปรากฏในร่างท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาว่ามีความแตกต่างจากร่างท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของกรรมการร่างกฎหมาย 
คณะท่ี ๗ ดังนี  
  มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีนิติบุคคลห้ำงหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น
กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ให้ถือว่ากรรมการ หรือผู้จัดการนิติบุคคลเป็นผู้ร่วม
                                                 

  ๒๖ ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๐/๒๕๕๖ วินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนามคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๙ เฉพาะส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใด
ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับการกระท าของนิติบุคคลนั น
โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดของนิติบุคคลดังกล่าว 
เป็นบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๖ 
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กระท าความผิดกับนิติบุคคลนั นด้วย หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในกำรกระท ำอันเป็น
ควำมผิดนั้น ต้องระวำงโทษตำมที่บัญญัติไว้ส ำหรับควำมผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์
ได้ว่าการกระท านั นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

  ให้ถือว่ำเป็นผู้เสียหำย 
  ตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
  วิธีพิจำรณำควำมอำญำ 

 มาตรา ๔๔  ในกรณี ท่ีมีการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้ชิด
หรือติดต่อกับท่ีดินท่ีมีการกระท าความผิดเกิดขึ นและได้รับ
ความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดนั น เป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดมาตรการคุ้มครองเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดหรือ
ติดต่อกับท่ีดินท่ีมีการกระท าความผิดเกีย่วกับการขุดดินหรือถมดินและได้รับความเสียหาย
เนื่องจากการกระท าความผิดนั น โดยให้ถือว่าเป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา
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ความอาญา  ทั งนี  เพื่อให้มีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญาได้ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ให้ถือว่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับท่ีดินท่ีมีการกระท าความผิดเกิดขึ นและ
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดนั น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขข้อความให้สอดคล้องกับบทนิยามค าว่า “ผู้เสียหาย” 
ตามมาตรา ๒ (๔) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งบัญญัติว่า ““ผู้เสียหาย” 
หมายถึง บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดฐานใดฐานหนึ่ง...” ดังนี  
  “มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ให้ถือว่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับท่ีดินท่ีมีการกระท าความผิดเกิดขึ น และ
ได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรกระท ำควำมผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีพิจารณาความอาญา” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๘ (๘๘/๒๕๓๔)  
๖๕/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
 



๑๘๑ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติไม่แก้ไข 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร ์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
 

 
บทเฉพาะกาล 
   

 

  บทเฉพำะกำล รองรับกรณีกำรขุดดิน 
  หรือถมดินอันมีลักษณะที่ต้องแจ้ง 
  ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอยู่ก่อนวันที่ 
  พระรำชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 

 มาตรา ๔๕  ผู้ ใดขุดดินหรือถมดินอันมี
ลักษณะท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ นตาม
พระราชบัญญัตินี อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี  
มีผลใช้บังคับในท้องท่ีใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ 
หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันท่ีพระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับในท้องท่ีนั น 
และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั นได้รับใบรับ
แจ้งตามพระราชบัญญัตินี  

๑. หลักกำร 
  เพื่อก าหนดมาตรการรับรองและคุ้มครองให้การขุดดินหรือถมดินอันมี
ลักษณะท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี 
มีผลใช้บังคับ ถือว่าได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี แล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าต้องด าเนินการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ 
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 
  มาตรา ๓๗  ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี อยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ และเมื่อได้ด าเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั น
ได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี  
 



๑๘๒ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตรี (นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความเพ่ือให้ชัดเจนยิ่งขึ น ดังนี  
  “มาตรา ๓๗  ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี อยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๑๐ ใช้บังคับ ภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าว และเมื่อได้ด ำเนินกำรแล้ว ให้ผู้นั นขุดดินไปพลางก่อนได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีค าสั่งไม่อนุญาต ให้ถือว่าผู้นั นได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี  หยุดกำรขุดดิน
ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกำรไม่ออกใบอนุญำต” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๘ (๘๘/๒๕๓๔)  
๖๕/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
  เนื่องจากมีข้อสังเกตของกรรมการร่างกฎหมายประจ า คณะท่ี ๕-๘ (นาย
ชัยวัฒน์ฯ) กรณีร่างมาตรา ๓ ว่า ในกรณีมีการขยายเขตเทศบาล เมื่อใช้พระราชบัญญัตินี แล้ว 
รวมทั งการตั งเทศบาลขึ นใหม่ การตั งราชการส่วนท้องถิ่นขึ นใหม่ จะต้องมีบทเฉพาะกาล
รองรับการขุดดินในท้องท่ีดังกล่าวซึ่งได้กระท ามาก่อนหรือไม่ และมีวิธีการใช้บังคับการขุดดิน
ท่ีล่วงมาแล้วอย่างไร เพราะการขุดดินก่อนหน้านี ยังไม่มีกฎหมายใช้บังคับ 
  คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) เห็นว่า ควรมี
บทบัญญัติเพื่อรองรับการขุดดินตามข้อสังเกตดังกล่าว ดังนี   
  “มาตรา ๓๘  ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี อยู่ก่อนท่ีพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับในท้องท่ีใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๓ 
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับในท้องท่ีนั น  และเมื่อได้
ด าเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั นได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี ” 
  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๓ (๓๓/๒๕๓๗)  
๑๐/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ และรายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ 
ครั้งที ่๑๕ (๓๕/๒๕๓๗) ๑๒/๒๕๓๗ วันศุกร์ ที ่๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕ภ/๒๕๓๖)] 
๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีมติแก้ไข เป็นดังนี  



๑๘๓ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  “มาตรา ๓๗  ผู้ใดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี อยู่ก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับในท้องท่ีใด ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๓ หรือมำตรำ ๒๑ ทวิ แล้วแต่กรณี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัติ
นี มีผลใช้บังคับในท้องท่ีนั น และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าผู้นั นได้รับใบรับแจ้งตาม
พระราชบัญญัตินี ” 
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 
  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ มีข้อสังเกตว่า จะสามารถด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน ตามท่ีก าหนดไว้ได้หรือไม่ โดยเห็นว่าควรก าหนดระยะเวลา ๑๕ วัน 
อาจจะไม่ เพียงพอ ท่ีประชุมได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการรับไปพิจารณาศึกษา
กระบวนการท่ีจะต้องด าเนินการตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี และ
พิจารณาปรับปรุงก าหนดเวลาดังกล่าวให้มีความเหมาะสมซึ่งสามารถด าเนินการได้ทันและ
ไม่ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติเมื่อร่างพระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับ  
  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔๙ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๒ วันพุธ ที ่๒๙ กันยายน ๒๕๔๒] 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงว่า ความในมาตรา ๔๖ นั น ให้คงไว้ตามร่างเดิม
น่าจะถูกต้องแล้ว เนื่องจากระยะเวลา ๑๕ วัน นั นเหมาะสมแล้วด้วยเหตุผล ดังนี  
  (๑) มาตรา ๒ ก าหนดให้พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับหลังถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาอีก ๓๐ วัน ซึ่งเมื่อนับรวมกับระยะเวลาในมาตรา ๔๖ อีก ๑๕ วัน 
เป็นระยะเวลา ๔๕ วัน 
  (๒) พระราชบัญญัตินี ใช้บังคับเฉพาะบางพื นท่ีเท่านั น ไม่ใช่ท่ัวประเทศ  
ดังนั น ระยะเวลา ๔๕ วัน ผู้ประกอบการดังกล่าวจึงอยู่ในวิสัยท่ีจะทราบและปฏิบัติได้ 
  (๓) ผู้ท่ีขุดดินหรือถมดินท่ีจะถูกบังคับใช้กฎหมายฉบับนี มีเพียงเฉพาะกลุ่ม
เท่านั น  
  ท่ีประชุมมีมติให้คงไว้ตามร่างเดิม 



๑๘๔ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕๐ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธ ที ่๖ ตุลาคม ๒๕๔๒] 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติไม่แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



๑๘๕ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

   
 

  ค่ำธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง 
 การขุดดินหรือถมดิน    ฉบับละ ๒,๐๐๐  บาท 
(๒) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร   หน้าละ ๕  บาท 

  

  ค่ำใช้จ่ำย 

ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไป  ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 
     ตรวจสอบสถานท่ี       และใช้จ่ายไปจริง 
     ขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทาง   ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

ไปตรวจสอบสถานท่ี         ตามระเบียบของ 
ขุดดินหรือถมดิน             ทางราชการแก่ 
                                  ผู้ไปท างานเท่า 
                                  อัตราของทาง 
                                  ราชการ 

๑. หลักกำร 
  เพ่ือก าหนดกรอบเพดานขั นสูงในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการขุดดินและถมดินให้ชัดเจน  
๒. ร่ำงที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
   

 
ค่าธรรมเนียม 
(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน   ปีละ   ๕๐๐  บาท 
(๒) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หน้าละ   ๕  บาท 
 



๑๘๖ 
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ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ  ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

สถานท่ีขุดดิน   และใช้จ่ายไปจริง 
(๒) ค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทาง   ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

ไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน   ตามระเบียบของทาง 
   ราชการแก่ผู้ไปท างาน 
   เท่าอัตราของทางราชการ 

๓. กำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  ในชั นการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินท่ีท าให้ท่ีดิน
แปลงข้างเคียงพังทลาย (ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....) ตามค าสั่งของรอง
นายกรัฐมนตร ี(นายมีชัย  ฤชุพันธุ์) ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณารับหลักการ ท่ีประชุม
คณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) มีมติเห็นชอบตามร่างท่ีฝ่าย
เลขานุการฯ ยกร่างเสนอ โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการคัดส าเนาหรือ 
ถ่ายเอกสาร และเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ี 
ขออนุญาตขุดดินและค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตขุดดิน โดย
ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็นและใช้ไปจริง ดังนี  

“อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
   

 
ค่ำธรรมเนียม 
(๑) ค าขอใบอนุญาตขุดดิน   ฉบับละ   ๒๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตขุดดิน    ฉบับละ ๕๐๐  บาท 
(๓) การต่ออายุใบอนุญาต   ครั งละ  เท่ากับ 
      ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
(๔) ค่ำคัดส ำเนำหรือถ่ำยเอกสำร  หน้ำละ      ๕  บำท 
 
ค่ำใช้จ่ำย 
(๑) ค่ำพำหนะเดินทำงไปตรวจสอบ  ให้จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็น 

สถำนที่ขุดดิน   และใช้จ่ำยไปจริง 
(๒) ค่ำเบี้ยเลี้ยงในกำรเดินทำง   ให้จ่ำยเท่ำที่จ ำเป็น 



๑๘๗ 
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ไปตรวจสอบสถำนที่ขุดดิน   ตำมระเบียบของทำง 
   รำชกำรแก่ผู้ไปท ำงำน 
   เท่ำอัตรำของทำงรำชกำร” 

  [บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ ครั้งที่  ๑๘ (๘๘/๒๕๓๔)  
๖๕/๒๕๓๔ วันศุกร์ ที ่๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
  ต่อมารองนายกรัฐมนตรี (นายมีชัยฯ) ได้มีค าสั่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. .... ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗)  
มีมติเห็นชอบตามบัญชีท้ายท่ีฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงยกร่างเสนอ ดังนี   

“อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
   

 
ค่าธรรมเนียม 
(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน   ปีละ     ๕๐๐  บาท 
(๒) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หน้าละ      ๕  บาท 
 
ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ  ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

สถานท่ีขุดดิน   และใชจ้่ายไปจริง 
(๒) ค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทาง   ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

ไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน   ตามระเบียบของทาง 
   ราชการแก่ผู้ไปท างาน 
   เท่าอัตราของทางราชการ” 

  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๒ (๓๖/๒๕๓๕)  
๑๒/๒๕๓๕ วันอังคาร ที่ ๔ กุมภาพันธุ์ ๒๕๓๕ (เรื่องเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔)] 
  หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการแล้วมีการแก้ไขบัญชีท้ายอีกครั ง 
โดยคณะกรรการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗) เห็นว่า ควรจะให้มีการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายครั ง จึงมีมติให้แก้จากรายป ีเป็นรายครั ง ดังนี  
  “(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน  ปีคร้ังละ   ๕๐๐  บาท” 
  [รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๗ ครั้งที่  ๑ (๖๘/๒๕๓๖)  
๓๕/๒๕๓๖ วันศุกร์ ที ่๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖ (เรื่องเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖)] 



๑๘๘ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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๔. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน 
    พ.ศ. .... สภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้มีการพิจารณาในประเด็นนี อย่างกว้างขวาง 
เนื่องจากในการประชุมครั งท่ีผ่านๆ มา ท่ีประชุมได้เห็นสมควรให้มีการคิดค่าธรรมเนียม
การขุดดินหรือถมดิน ลูกบาศก์เมตรละ ๑ บาท ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการขุดดินเพื่อการ
พาณิชย์ ซึ่งเกรงว่าจะมีการขุดดินไปขายส่งออกนอกประเทศ 
  อย่างไรก็ตาม ประธานในท่ีประชุมได้ตั งข้อสังเกตว่า การขุดดินและถมดินนี 
เป็นกรณีให้แจ้ง ไม่ใชใ่ห้อนุญาต จึงไม่ควรให้มีการเก็บค่าธรรมเนียม อีกทั งเจตนารมณ์ของ
กฎหมายฉบับนี เพียงเพื่อป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ นกับท่ีดินข้างเคียง เช่น จากดิน 
ท่ีพังทลาย หรือน  าท่วมขัง 
  ท่ีประชุมจึงมีมติให้แก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เป็นดังนี  

“อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
   

 
ค่าธรรมเนียม 
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง   ครั งฉบับละ ๕๐๐ บาท 
     การขุดดินหรือถมดิน 
(๒) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หน้าละ          ๕ บาท 
 
ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ   ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

สถานท่ีขุดดินหรือถมดิน   และใช้จ่ายไปจริง 
(๒) ค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทางไป   ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

ตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือถมดิน ตามระเบียบของทาง 
   ราชการแก่ผู้ไปท างาน 
   เท่าอัตราของทางราชการ” 

  [บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 
พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที ่๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ที ่๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒] 
๕. กำรพิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร 
  ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรผ่านการพิจารณาโดยไม่แก้ไข 



๑๘๙ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  [รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๐ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ 
นิติบัญญัติ) วันพุธ ที ่๘ กันยายน ๒๕๔๒] 
๖. กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง วุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมาธิการฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง
การขุดดินหรือถมดินท่ีให้แก้ไขจากฉบับละ ๕๐๐ บาท เป็น ๒,๐๐๐ บาท เนื่องจากในการ
ก าหนดอัตราในเพดานสูงไว้ก่อนแล้วมาออกเป็นกฎกระทรวงในภายหลังจะแก้ได้ง่ายกว่า 
  ผู้แทนกรมโยธาธิการได้ชี แจงว่า วัตถุประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี 
ไม่ได้แสวงหาค่าธรรมเนียมเข้ารัฐ  ฉะนั น ถ้าค่าธรรมเนียมเป็นฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท เกรงว่า
จะเป็นภาระของผู้มาขุดดินหรือถมดิน 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อค านึงถึงเหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้า 
ซึ่งอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง  ฉะนั น จึงเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติ 
  ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับผู้แปรญัตติท่ีให้แก้จาก “๕๐๐” เป็น “๒,๐๐๐” 
ในกรณีของค่าธรรมเนียม ดังนี  
  “(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง  ฉบับละ ๕๐๐ ๒,๐๐๐ บาท 
         การขุดดินหรือถมดิน” 
   (บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั้งที ่๑๕๐ พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั้งที ่๓ วันพุธที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๔๒) 
๗. กำรพิจำรณำของวุฒิสภำ 
  ท่ีประชุมวุฒิสภามีมติเห็นด้วยตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ แก้ไข  
  [รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๔๒] 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี  คือ โดยท่ีปัจจุบันมีการขุดดิน
เพ่ือน าดินไปถมพื นท่ีท่ีท าการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การ
ขุดดินหรือถมดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอันตราย
แก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน
และถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา และบริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกา
ให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
และในท้องท่ีอื่นท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
 
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๒๗ 

 
  มาตรา ๙  ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไข
ค าว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” 
เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และค าว่า “ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี  คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั งส่วนราชการขึ นใหม่โดยมี
ภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าท่ีของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั นแล้ว และเนื่องจาก
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารง
ต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการ
แก้ไขบทบัญญัติต่างๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีท่ีโอนไปด้วย  ฉะนั น เพื่ออนุวัติให้
เป็นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควร
แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง 
มีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าท่ีว่า 
                                                 

  ๒๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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ตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั น 
ไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อ
ส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการให้ตรงกับ
การโอนอ านาจหน้าท่ี และเพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจท่ีมี
การตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั งตัดส่วนราชการเดิมท่ีมี
การยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  
จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี  
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ภำคผนวก 
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(ภำคผนวก ๑) 
ร่ำงฯ กรมที่ดิน 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน 
 

เหตุผล 
 

ด้วยปัจจุบันมีการขุดดินหรือตักดิน เพื่อน าไปถมท่ีท าการก่อสร้างท่ีอยู่
อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นๆ กันอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่มีมาตรการควบคุมการขุดหรือตักดิน
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยของประชาชน จึงเห็นควรท่ีจะให้มีกฎหมายควบคุมและก าหนดมาตรการป้องกัน
การขุดหรือตักดินไว้ 
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ร่าง 
พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 

พ.ศ. .... 
   

 
.................................................. 
.................................................. 
.................................................. 

 
.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน 
 
.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 

พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะให้ใช้บังคับในท้องท่ีใด มีบริเวณเพียงใด  
ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๓  บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้ว  

ในพระราชบัญญัตินี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี 
แทน 
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มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี  
“ขุดดิน” หมายความว่า ขุด ตัก เจาะ ดัน หรือกระท าการอื่นใดต่อพื นดิน 

เพ่ือน าดิน หิน กรวด ทราย ขึ นมาจากพื นดิน หรือท าให้พื นดินเป็นแอ่ง บ่อ สระ หรือเกิด
ช่องว่างใต้พื นดิน 

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื นดิน ท่ีเกิดจาก
การขุดดิน 

“ใบอนุญาต” หมายความว่า ใบอนุญาตให้ท าการขุดดินตามพระราช 
บัญญัตินี  

“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี  

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมโยธาธิการหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการ
มอบหมาย 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  
 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี  และมีอ านาจแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าท่ีกับออกกฎกระทรวง 

(๑) ก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราตามบัญชีท้ายพระราช 
บัญญัตินี  

(๒) ก าหนดแบบใบอนุญาต 
(๓) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตและต่ออายุ

ใบอนุญาต 
(๔) ก าหนดวิธีการให้ความคุ้มครองความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลอื่น

ในการขุดดินและขนส่งดิน 
(๕) ก าหนดขนาดและความลึกของบ่อดิน และระยะทางจากขอบบ่อดินถึง

ท่ีดินหรือสิ่งปลกูสร้างของบุคคลอื่นท่ีต้องขออนุญาต 
(๖) ก าหนดการควบคุมการขนส่งดิน หิน กรวด ทราย ท่ีเกิดจากการขุดดิน 

และการท าความสะอาดถนนหรือทางสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 
(๗) ก าหนดวิธีการป้องกันผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและการพังทลาย

ของดินหรือส่ิงปลูกสร้าง 
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(๘) ก าหนดวิธีการวัดขนาดบ่อดินและระยะขอบบ่อดินถึงท่ีดินหรือสิ่งปลูก
สร้างของบุคคลอื่น 

(๙) ก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๖  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขุดดินท่ีเข้าลักษณะตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
 
มาตรา ๗  ผู้ใดประสงค์ขออนุญาตท าการขุดดินตามาตรา ๖ ให้ยื่นค าขอ

อนุญาตต่ออธิบดี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๘  ให้อธิบดีพิจารณาการขออนุญาตให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน

นับแต่วันท่ีได้รับค าขอซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้องตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ในการออกใบอนุญาตอธิบดีอาจก าหนดเงื่อนไขใดๆ ตามท่ีเห็นสมควรแก่

กรณีได้ 
 
มาตรา ๙  ใบอนุญาตให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต 
ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นค าขอต่ออายุ

ใบอนุญาตต่ออธิบดีตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๑๐  ใบอนุญาตให้คุ้มกันถึงลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาต

ด้วย 
ให้ถือว่าการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับใบอนุญาตท่ีได้รับการ

คุ้มกันตามวรรคหนึ่งเป็นการกระท าของผู้รับใบอนุญาตด้วย เว้นแต่ผู้รับใบอนุญาตจะ
พิสูจน์ได้ว่าการกระท าดังกล่าวเป็นการสุดวิสัยท่ีตนจะล่วงรู้หรือควบคุมได้  ในกรณีเช่นนี 
ลูกจ้างหรือตัวแทนต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
 

มาตรา ๑๑  ในกรณีท่ีอธิบดีไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต
หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือผู้รับใบอนุญาตได้รับค าสั่งให้หยุดด าเนินการขุดดินหรือ 
ให้แก้ไขเหตุท่ีท าให้ดินพังทลายตามมาตรา ๑๕ หรือถูกยึดเครื่องมือหรือเครื่องจักรท่ีใช้ 
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ในการขุดดินหรือใช้ในการขนส่งดินตามมาตรา ๑๖ ผู้ขออนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต 
แล้วแต่กรณี มีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อรัฐมนตรีภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับแจ้ง
ค าส่ังดังกล่าว 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุทุเลาการบังคับตามค าสั่งของอธิบดี  พนักงาน

เจ้าหน้าท่ี หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ ซึ่งสั่งตามพระราชบัญญัตินี  
 
มาตรา ๑๒  ผู้รับใบอนุญาตต้องด าเนินการขุดดินและปฏิบัติตามกฎกระทรวง

ท่ีออกตามมาตรา ๕ (๔) (๖) (๗) และตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีได้รับอนุญาต 
 
มาตรา ๑๓  ถ้าผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ให้พนักงาน

เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดไว้ตามควรแก่กรณี 
หากผู้รับใบอนุญาตไม่ด าเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดไว้  หรือเห็นว่าหากให้
ด าเนินการขุดดินต่อไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมหรือ  
ต่อดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น และไม่สามารถป้องกันหรือแก้ไขได้ ให้อธิบดีเพิกถอน
ใบอนุญาต 

 
มาตรา ๑๔  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีและอธิบดีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบ

สถานท่ีขุดดินหรอืสถานท่ีท่ีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการขุดดินโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 
มาตรา ๑๕  ถ้าปรากฏโดยชัดแจ้งว่าในการด าเนินการขุดดินนั นท าให้ท่ีดิน

หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่นพังทลายหรือน่าจะพังทลายในภายหลัง ให้เจ้าของท่ีดินหรือ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีสิทธิร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตหยุดการขุดดิน
ไว้ก่อน เมื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้วเห็นว่าค าร้องขอดังกล่าวเป็นความจริง ให้สั่ง
ผู้รับใบอนุญาตหยุดการขุดดินไว้ชั่วคราวจนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะได้จัดการแก้ไขหรือป้องกัน
การพังทลายดังกล่าวแล้ว 

ในกรณีท่ีเจ้าของท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเห็นว่าการแจ้งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะเป็นการล่าช้าไม่ทันต่อการป้องกันความเสียหาย  
จะขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ด าเนินการแทนพนักงานเจ้าหน้าท่ีก็ได้ เมื่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจได้ด าเนินการไป
เป็นประการใดแล้วให้แจ้งอธิบดีทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๑๖  ถ้าผู้รับใบอนุญาตได้รับค าส่ังให้หยุดการขุดดินตามมาตรา ๑๕ 

แล้ว แต่ยังฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าวอีก ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือ
ต ารวจ แล้วแต่กรณี มีอ านาจยึดเครื่องมือ เครื่องจักร หรือรถยนต์ที่ใช้ในการขุดดินหรือขนดิน
ไว้จนกว่าผู้รับใบอนุญาตจะจัดการแก้ไขหรือป้องกันการพังทลายดังกล่าว 

ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร หรือรถยนต์ ตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ช าระเองทั งสิ น 

 
มาตรา ๑๗  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อผู้เกี่ยวข้องร้องขอ 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด 
 
มาตรา ๑๘  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  ให้อธิบดีและ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 
มาตรา ๑๙  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือ

ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละ 
ห้าหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 

 
มาตรา ๒๐  บรรดาเครื่องมือ เคร่ืองจักร หรือรถยนต์ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการ

กระท าความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระท าความผิดตามพระราช 
บัญญัตินี  ให้ริบเสียทั งสิ น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามค าพิพากษาหรือไม่ก็ตาม 

 
มาตรา ๒๑  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนกฎกระทรวงตามมาตรา ๕ (๔) (๖) 

(๗) หรือเงื่อนไขท่ีก าหนดในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับตั งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าหมื่นบาท 
และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 
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มาตรา ๒๒  ผู้ใดขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีตามมาตรา ๑๔  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 

 
มาตรา ๒๓  ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือ

พนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละ
สามหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 

 
มาตรา ๒๔  ให้บุคคลซึ่งท าการขุดดินอยู่แล้วก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี  

ใช้บังคับและอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีจะต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี  ยื่นค าขออนุญาต
ต่ออธิบดีภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ และให้บุคคลนั นท าการขุดดิน
ต่อไปพลางก่อนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี จนกว่าอธิบดีจะไม่ออกใบอนุญาต
ให้ตามค าขอ ในกรณีเช่นนี ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
................................................. 
     .................................. 
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
 

  (๑) ค าขอ      ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
  (๒) ใบอนุญาตขุดดิน     ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
  (๓) ค่าต่ออายุใบอนุญาต    ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
  (๔) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร   ฉบับละ      ๕  บาท 
  (๕) ค่ารับรองส าเนา     ฉบับละ     ๑๕  บาท 
  (๖) ค่าขอตรวจสอบเอกสาร    เร่ืองละ     ๒๐  บาท 
  (๗) ค่าตรวจสอบสถานท่ีก่อนออกใบอนุญาต  รายละ    ๑๐๐  บาท 
 
      ค่าใช้จ่าย 
  (๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ   ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 
      สถานท่ีขออนุญาตขุดดิน    และใช้จ่ายจริง 
  (๒) ค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทางไป   ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็นตาม  
      ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตขุดดิน   ระเบียบของทางราชการแก่ 
             ผู้ไปท างานเท่าอัตราของ 
             ทางราชการ 
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(ภำคผนวก ๒) 
ร่ำงฯ พรรคประชำกรไทย 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... 

   
 
 

หลักการ 
 

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน 
 
 

เหตุผล 
 

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินหรือตักดิน เพื่อน าไปถมท่ี ท าการก่อสร้าง
ท่ีอยู่อาศัย หรือเพื่อกิจการอื่นๆ กันอย่างกว้างขวาง แต่ยังไม่มีมาตรการควบคุมการขุด
หรือการตักดินให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งถ้าปล่อยให้มีสภาพเช่นนี อยู่ต่อไป 
อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สิน ตลอดจนสุขภาพและชีวิตของประชาชน จากกรณี
ดังกล่าวจึงสมควรให้มีมาตรการป้องกันการขุดดินหรือตักดินไว้   ทั งนี  เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ขึ น 



๒๐๒ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ร่าง 
พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 

พ.ศ. .... 
   

 
..................................... 
..................................... 
..................................... 

.....................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน 
 
.....................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 

พ.ศ. ....” 
 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติให้ใช้บังคับตั งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนท่ีมีบัญญัติไว้แล้ว

ในพระราชบัญญัตินี  หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี  ให้ใช้พระราชบัญญัตินี 
แทน 

 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี  
“ขุดดิน” หมายความว่า ขุด ตัก เจาะ หรือกระท าการอย่างใดๆ เพ่ือน าดิน

ขึ นมาจากชั นดิน หรือท าให้เกิดเป็นช่องว่างขึ นในชั นดิน 
“พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั งให้ปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี  



๒๐๓ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  
 
มาตรา ๕  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการขุดดินซึ่งมีขนาดความกว้าง ความยาว 

ความลึก หรือมีช่องว่างในชั นดินเกินกว่าท่ีก าหนดในกฎหระทรวง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากอธิบดีหรือผู้ท่ีอธิบดีมอบหมาย 

การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี มีอ านาจดังนี  
(๑) เข้าไปตรวจสถานท่ีท่ีมีการขุดดินหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการขุดดิน

ทั งในเวลากลางวันและกลางคืน 
(๒) สั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดจากการ

ขุดดิน 
(๓) สั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหยุดการขุดดิน 
(๔) เพิกถอนใบอนุญาตให้ขุดดิน 
 
มาตรา ๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

ซึ่งสั่งตามมาตรา ๖ ต่อรัฐมนตรี ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีทราบค าสั่ง รัฐมนตรีมีอ านาจ
สั่งให้ยกอุทธรณ์หรือแก้ไขค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้ 

ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีซึ่งสั่งตามมาตรา ๖ 
 
มาตรา ๘  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  พนักงานเจ้าหน้าท่ี

ต้องแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้องร้องขอ 
บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๙  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี

เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 



๒๐๔ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

มาตรา ๑๐  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๕ มาตรา ๖ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 

 
มาตรา ๑๑  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี  และให้มีอ านาจแต่งตั งพนักงานเจ้าหน้าท่ีและออกกฎกระทรวงเพื่อ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี  

กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 

................................................ 
      ............................... 
 



๒๐๕ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

(ภำคผนวก ๓) 
ร่ำงฯ ที่ สคก. ตรวจพิจำรณำแล้ว 

เร่ืองเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖ 
 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน 

พ.ศ. .... 
   

 
หลักการ 

 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อน าดินไปถมพื นท่ีท่ีท าการก่อสร้าง 
ท่ีอยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดินดังกล่าวยังไม่เป็นไป
โดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยของประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินเพ่ือให้การขุดดิน
หรือตักดินในท้องท่ีท่ีอยู่ในเขตเทศบาล สุขาภิบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
ในท้องที่ราชการส่วนท้องถิ่นอื ่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น และใน
ท้องท่ีอื่นท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนด เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  



๒๐๖ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

ร่าง 
พระราชบัญญัติการขุดดิน 

พ.ศ. .... 
   

 
................................................ 
................................................. 
.................................................. 

 
  ..................................................................................................................... 
........................................ 
 
  โดยท่ีเป็นการสามควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดิน 
 
  ..................................................................................................................... 
........................................ 

 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
 
  มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับในท้องท่ี ดังต่อไปนี  
  (๑) เทศบาล 
  (๒) สุขาภิบาล 
  (๓) กรุงเทพมหานคร 
  (๔) เมืองพัทยา 
  (๕) ราชการส่วนส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั งขึ น  
 



๒๐๗ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดจากการขุดดิน ถ้าการขุดดิน
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม  หรืออาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี 
ในท้องท่ีอื่นนอกจากท้องท่ีตามวรรคหนึ่งตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 
  ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อน
วันใช้บังคับไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ท่ีว่าการ
อ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ท่ีท าการก านัน และท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน แห่งท้องท่ีท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี  
  “พื นดิน” หมายความว่า พื นผิวของที่ดินท่ีเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
  “ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พื นดินเพื่อน าดิน หิน กรวด ทรายขึ นจาก
พื นดินหรือท าให้พื นดินเป็นบ่อดิน 
  “บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื นดินท่ีเกิดจากการ
ขุดดิน 
  “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั ง และ
ขอบเขตของท่ีดินที่จะขุดดิน รวมทั งท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีอยูข่้างเคียง  
  “รายการ” หมายความว่า ข้อความชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน 
ความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ความลาดเอียงของบ่อดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการ
ในการขุดดิน  
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
   (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
   (๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
   (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
   (๔) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
   (๕) หัวหน้าผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีจะมีกฎหมายโดยเฉพาะ
จัดตั งขึ น ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั น 
   (๖) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตท้องท่ีท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ตามมาตรา ๓ วรรคสอง 



๒๐๘ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดิน 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั ง 
ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
  “รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  
 
  “มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่งกระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น และการขุดดินท่ีกระท าโดยราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๖  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวง
ก าหนด 
  (๑) บริเวณห้ามขุดดิน 
  (๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินตามชนิดของดิน ความลึก 
และขนาดของบ่อดินท่ีจะขุดดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น 
  (๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
  (๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
  (๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอื่นในการขุดดิน 
 
  มาตรา ๗  การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราช 
บัญญัตินี  ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ แจ้ง ผู้ขุดดิน เจ้าของ
ท่ีดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั น หรือจะท าเป็นหนังสือและให้บุคคล
ดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้ 
   ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้  ให้ปิด
ประกาศส าเนาหนังสือแจ้งหรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
บริเวณท่ีมีการขุดดิน และให้ถือว่าผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน ได้ทราบ
หนังสือหรือค าส่ังนั นเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 
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  มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี  และก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
   กฎกระทรวงนั น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการขุดดิน 
   

 
  มาตรา ๙  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดิน” 
ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีหรือ
ผู้แทน อธิบดีกรมท่ีดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือผู้แทน อธิบดีกรมศิลปากรหรือผู้แทน เลขาธิการส านักนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมหรือผู้แทน ผู้อ านายการส านักผังเมืองหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้า
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธกิาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 
  มาตรา ๑๐  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
  (๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
  (๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี  
  (๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเสนอรัฐมนตรี 
วินิจฉัยชี ขาด 
  (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  มาตรา ๑๑  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
  การวินิจฉัยชี ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด 
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  มาตรา ๑๒  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา
หรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้ข้อเท็จจริง 
ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็นได้ 
  ให้น ามาตรา ๑๑ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การขุดดิน 

   
 
  มาตรา ๑๓  ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดิน
เกินสามเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี  
  (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
  (๒) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
  (๓) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่ งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด ไว้ใน
กฎกระทรวง 
  (๔) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
  ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามที่ได้
แจ้งไว้ได้ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง 
  ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ผู ้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ นผล 
  ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
  ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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  มาตรา ๑๔  ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ ต้องเก็บใบรับแจ้ง 
แผนผังบริเวณ และรายการไว้ท่ีสถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจดูได้ 
  ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดินตาม
มาตรา ๑๓ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ี
ทราบถึงการช ารุดสูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 
 
  มาตรา ๑๕  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ ต้องท าการขุดดินให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
 
  มาตรา ๑๖  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทน 
ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ และต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท า
ในทางการท่ีจ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  มาตรา ๑๗  การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๓ 
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 
  มาตรา ๑๘  การขุดดินในกรณีดังต่อไปนี  ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  (๑) การขุดบ่อน  าใช้ท่ีมีพื นท่ีปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร  
  (๒) การขุดดินในท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกัน เพ่ือใช้น  าในการเกษตรหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
 
  มาตรา ๑๙  การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อ
จะขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะต่ ากว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน 
ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า 
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  มาตรา ๒๐  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจได้รับ
ความเสียหายจากการขุดดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ หรือมาตรา ๑๙ มีสิทธิร้องขอให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดินนั นได้ 
  เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ นหรืออาจเกิดขึ นจากการขุดดินนั น ให้มีอ านาจออก
ค าสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดิน หรือจัดการป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินนั นได้ตามท่ีเห็นสมควร 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี  ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมอบหมายด้วย 
 
  มาตรา ๒๑  ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ 
หรือแร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๓ มาตรา ๑๘ หรือมาตรา ๑๙ หยุดการขุดดินในบริเวณนั นไว้ก่อน 
แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพบ และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี  
ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั น 
 

หมวด ๓ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
   

 
  มาตรา ๒๒  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีท่ีมีการ 
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินเกินสามเมตรว่า ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี หรือ
กฎกระทรวงท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี หรือไม่  ทั งนี  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ นถึง
พระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาท าการ และให้ผู้ขุดดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของท่ีดิน
อ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
 



๒๑๓ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  มาตรา ๒๓  ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินได้ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือต่อสภาพแวดล้อม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีค าสั่งให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดิน
หรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ น หรือแก้ไขการขุดดินนั น แล้วแต่กรณี และให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกันหรือ
ระงับความเสียหายนั นได้ 
  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน 
หรือเจ้าของท่ีดินหยุดการขุดดินหรือจัดการป้องกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการ
แก้ไขการขุดดินนั นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที 
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี  ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีได้มีค าสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าว
ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ี และให้ถือว่าค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นค าส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั งแต่ต้น 
  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  
ใหค้ าส่ังของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอันสิ นผล 
 
  มาตรา ๒๔  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๒๕  ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๔ 
การอุทธรณ์ 

   
 
  มาตรา ๒๖  ผู้ขุดดินหรือเจ้าของท่ีดินผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสิทธิ
อุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบค าส่ัง 
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  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์  ในกรณีเช่นนี  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมี
เงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นก็ได้ 
  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
 

หมวด ๕ 
บทก าหนดโทษ 
   

 
  มาตรา ๒๗  ผู้ใดท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินเกินสามเมตร 
โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
  หากการกระท าตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ นในบริเวณห้ามขุดดินตามมาตรา ๖ (๑)  
ผู้นั นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
 
  มาตรา ๒๘  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสาม
หมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหน่ึงพันบาทตลอดเวลาท่ียังไม่ปฏบัิติตาม 
 
  มาตรา ๒๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
หน่ึงหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๓๐  ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินตาม
มาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั น  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
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  มาตรา ๓๑  ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๓ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 
และปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม 
 
  มาตรา ๓๒  ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
 
  มาตรา ๓๓  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๒ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองพันบาท 
 
  มาตรา ๓๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี นอกจากมาตรา ๒๗ 
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจ
เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 
  มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีห้างหุ้นส่วน บริษัท หรือนิติบุคคลอื่นกระท าความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี  กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท าอันเป็น
ความผิดนั น ต้องระวางโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้
ว่าการกระท านั นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
 
  มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ให้ถือว่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับท่ีดินท่ีมีการกระท าความผิดเกิดขึ น และ
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดนั น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
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บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๓๗  ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี อยู่ก่อนท่ีพระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับในท้องท่ีใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา 
๑๓ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี มีผลใช้บังคับในท้องท่ีนั น  และเมื่อได้
ด าเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั นได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี  

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
 

.................................. 
นายกรัฐมนตรี 
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อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

   
 

ค่าธรรมเนียม 
(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน   ครั งละ   ๕๐๐  บาท 
(๒) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หน้าละ      ๕  บาท 
 
ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ  ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

สถานท่ีขุดดิน   และใช้จ่ายไปจริง 
(๒) ค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทาง   ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

ไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน   ตามระเบียบของทาง 
   ราชการแก่ผู้ไปท างาน 
   เท่าอัตราของทางราชการ 
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(ภำคผนวก ๔) 
ร่ำงฯ ที่คณะรัฐมนตรีรับหลักกำร 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักกำร 
 
  ให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน 
 

เหตุผล 
 

  โดยท่ีปัจจุบันมีการขุดหรือตักดินเพื่อน าไปถมท่ีท าการก่อสร้าง ท่ีอยู่อาศัย 
หรือเพื่อกิจการอื่นๆ กันอย่างกว้างขวาง แต่การขุดหรือตักดินดังกล่าวยังไม่เป็นไปโดย
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความปลอดภัยของ
ประชาชนได้ สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดินเพื่อให้การขุดหรือตักดิน
เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ และก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันอันตรายอันอาจเกิด
จากการขุดดินหรือตักดิน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี  
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ร่าง 
พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 

พ.ศ. .... 
   

 
................................................ 
................................................. 
.................................................. 

 
  ..................................................................................................................... 
........................................ 
 
  โดยท่ีเป็นการสามควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขุดดิน 
 
  ..................................................................................................................... 
........................................ 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน 
พ.ศ. ....” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และจะใช้บังคับในท้องท่ีใด มีบริเวณเพียงใด  
ให้รัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
  มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี  
  “พื นดิน” หมายความว่า พื นผิวของที่ดินซึ่งเป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
  “ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พื นดินเพื่อน าดิน หิน กรวด ทรายขึ นจาก
พื นดินหรือท าให้พื นดินเป็นบ่อดิน 
  “บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื นดินท่ีเกิดจากการ
ขุดดิน  
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  “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนท่ีแสดงสภาพของท่ีดิน ท่ีตั ง และ
ขอบเขตของท่ีดินที่จะขุดดิน รวมทั งท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีอยู่ข้างเคียง 
  “รายการ” หมายความว่า ข้อความชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน 
ความลึกของบ่อดินท่ีจะขุดดิน ความลาดเอียงของบ่อดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือ 
สิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการ
ในการขุดดิน 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
   (๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
   (๒) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ 
ในเขตสุขาภิบาล 
   (๓) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
   (๔) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
   (๕) หัวหน้าผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 
ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถิ่นนั น 
  “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดิน 
  “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั งให้
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
  “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี  
 
  มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี มิให้ใช้บังคับแก่การขุดดินซึ่งกระท าได้โดย
อาศัยอ านาจตามกฎหมายอื่น และการขุดดินท่ีกระท าโดยราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวง  
 
  มาตรา ๕  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
ตลอดจนการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
  (๑) บริเวณห้ามขุดดิน 
  (๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินตามชนิดของดิน ความลึก 
และขนาดของบ่อดินท่ีจะขุดดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินถึงเขตท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
ของบุคคลอื่น 
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  (๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
  (๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 
  (๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขอื่นในการขุดดิน 
 
  มาตรา ๖  การแจ้งหรือการส่งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราช 
บัญญัตินี  ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน เจ้าของท่ีดิน 
หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั น หรือจะท าเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าว
ลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้ 
  ในกรณีท่ีไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศส าเนาหนังสือแจ้ง
หรือค าสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณท่ีมีการขุดดิน และให้ถือว่า 
ผู้แจ้ง ผู้ขุดดิน เจ้าของท่ีดิน หรือตัวแทน ได้ทราบหนังสือหรือค าสั่งนั นเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวัน
นับแต่วันท่ีได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 
 
  มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี  และมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้าย
พระราชบัญญัตินี  และก าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี  
  กฎกระทรวงและประกาศของรัฐมนตรีท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี  
เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการควบคุมการขุดดิน 
   

 
  มาตรา ๘  ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการควบคุม 
การขุดดิน” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรม
ทรัพยากรธรณีหรือผู้แทน อธิบดีกรมท่ีดินหรือผู้แทน อธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินหรือผู้แทน 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้แทน เลขาธิการส านักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
หรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักผังเมืองหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธกิาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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  มาตรา ๙  ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี  
  (๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 
  (๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี  
  (๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือเสนอรัฐมนตรี 
  (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
  มาตรา ๑๐  การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้  ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 
  การวินิจฉัยชี ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ น
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี ขาด 
 
  มาตรา ๑๑  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั งคณะอนุกรรมการ เพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใดๆ มาให้
ข้อเท็จจริง ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือความเห็นได้ 
  ให้น ามาตรา ๑๐ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 
 

หมวด ๒ 
การขุดดิน 

   
 

  มาตรา ๑๒  ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดิน
เกินสามเมตร ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่น
เอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี  
  (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน 
  (๒) รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๕ 
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  (๓) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
  (๔) ระยะเวลาท าการขุดดิน 
  ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ให้แก่ผู้นั นภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามที่ได้
แจ้งไว้ได้ตั งแต่วันท่ีได้รับใบรับแจ้ง 
  ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ผู ้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ นผล 
  ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
  ผู้ได้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๑๓  ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ ต้องเก็บใบรับแจ้ง 
แผนผังบริเวณ และรายการไว้ท่ีสถานท่ีขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมท่ีจะให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตรวจดูได้ 
  ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหาย หรือถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดินขอรับ 
ใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบถึงการช ารุด 
สูญหายหรือถูกท าลายดังกล่าว 
 
  มาตรา ๑๔  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ ต้องท าการขุดดินให้ถูกต้องตาม
กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๕ (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนวรรคหนึ่ง ให้น ามาตรา ๑๘ วรรคสองและวรรคสาม 
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๑๕  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทน 
ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ และต้องรับผิดในการกระท าของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระท า
ในทางการท่ีจ้างหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๒๒๔ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  มาตรา ๑๖  การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๒ 
ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินท่ีได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อ
สภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของท่ีดิน ผู้ครอบครองท่ีดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน 
ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการนั น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 
  มาตรา ๑๗  การขุดดินในกรณีดังต่อไปนี  ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
  (๑) การขุดบ่อน  าใช้ท่ีมีพื นท่ีปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร  
  (๒) การขุดดินในท่ีดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมือง 
ใช้ร่วมกันเพื่อใช้น  าในการเกษตรหรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน 
 
  มาตรา ๑๘  การขุดดินท่ีมีความลึกไม่เกินก าหนดตามมาตรา ๑๒ เมื่อจะ
ขุดดินใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะต่ ากว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินท่ีขุดดิน 
ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรกระท า 
  ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับความเสียหาย
จากการขุดดินอันฝ่าฝืนบทบัญญัติวรรคหนึ่ง มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นห้ามการ
กระท านั นได้ 
  เมื่อได้รับค าร้องขอตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ นหรือเล็งเห็นได้ว่าจะเกิดขึ นจากการขุดดินนั น  ให้มี
อ านาจสั่งให้หยุดการขุดดินหรือสั่งให้จัดการป้องกันความเสียหายท่ีจะเกิดขึ นได้ตามท่ี
เห็นสมควร 
 
  มาตรา ๑๙  ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือ
แร่ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ 
มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ หยุดการขุดดินในบริเวณนั นไว้ก่อน แล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีพบ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากร
หรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วน ในกรณีเช่นนี  ให้ผู้ขุดดินปฏิบัติการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั น 
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หมวด ๓ 
พนักงานเจ้าหน้าท่ี 
   

 
  มาตรา ๒๐  พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจเข้าไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินท่ีมี
ความลึกเกินสามเมตรว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  ตามกฎกระทรวง ตามแผนผัง
บริเวณ และรายการที่ได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี หรือไม่  ทั งนี  ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ น
ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างท าการ และให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ หรือตัวแทน หรือ
เจ้าของท่ีดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 
  มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าการขุดดินได้ก่อหรืออาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่นหรือต่อสภาพแวดล้อม ให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีค าสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดินหรือเจ้าของท่ีดิน
จัดการแก้ไขการกระท านั นหรือจัดการป้องกัน หรือสั่งให้หยุดการขุดดิน แล้วแต่กรณี ตามท่ี
เห็นว่าจ าเป็นเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสียหายนั นได้ 
  ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีค าสั ่งเป็นหนังสือให้บุคคล
ดังกล่าวหยุดการขุดดิน หรือจัดการป้องกัน หรือแก้ไขการกระท านั นตามท่ีเห็นว่าจ าเป็นได้ 
แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบด้วยกับค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือสั่งให้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีภายในเจ็ดวัน และให้ถือว่าค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นค าสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมาตั งแต่ต้น 
  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  
ให้ค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นอันสิ นผล 
 
  มาตรา ๒๒  ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี  พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ต้องแสดงบัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้เป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๒๓  ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี  ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็น
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  
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หมวด ๔ 

การอุทธรณ์ 
   

 
  มาตรา ๒๔  ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๑๘ มีสิทธิ
อุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่งตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ต่อรัฐมนตรีภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบค าสั่ง 
  การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  
  ถ้าผู้อุทธรณ์ขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ให้ยื่น 
ค าขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์  ในกรณีเช่นนี  รัฐมนตรีจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ 
ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ นก็ได้ 
  ค าวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นท่ีสุด 
 

หมวด ๕  
บทก าหนดโทษ 
   

 
  มาตรา ๒๕  ผู้ใดท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื นดินเกินสามเมตร 
โดยไม่ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
  หากการกระท าตามวรรคหนึ่ง เกิดขึ นในบริเวณห้ามขุดดินตามมาตรา ๕ (๑)  
ผู้นั นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
 
  มาตรา ๒๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังไม่
ปฏิบัติตาม 
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  มาตรา ๒๗  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสาม ซึ่งใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๑๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตาม 
 
  มาตรา ๒๘  ผู้ใดได้รับค าสั่งให้หยุดการขุดดินจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งสั่ง
ตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๑ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
 
  มาตรา ๒๙  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
  มาตรา ๓๐  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ๑๘ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับรายวันอีกวันละ
ไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
 
  มาตรา ๓๑  ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๙ ต้องระวางโทษจ าคุก 
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั งจ าทั งปรับ 
 
  มาตรา ๓๒  ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่
พนักงานเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติการตามมาตรา ๑๘ วรรคสาม ซึ่งใช้บังคับโดยอนุโลมตาม
มาตรา ๑๔ วรรคสอง มาตรา ๑๘ วรรคสาม หรือมาตรา ๒๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองพันบาท 
 
  มาตรา ๓๓  ผู้ขุดดินหรือเจ้าของท่ีดินผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่ งของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็น
รายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาทตลอดระยะเวลาท่ีไม่ปฏิบัติตาม 
 
  มาตรา ๓๔  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี นอกจากมาตรา ๒๕ 
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบ
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ปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  มาตรา ๓๕  ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ให้ถือว่า
กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคลเป็นผู้ร่วมกระท าความผิดกับนิติบุคคลนั นด้วย เว้นแต่
จะพิสูจน์ได้ว่าการกระท าของนิติบุคคลนั นได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
 
  มาตรา ๓๖  ในกรณีท่ีมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี  ให้ถือว่า
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับท่ีดินท่ีมีการกระท าความผิดเกิดขึ นและ
ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระท าความผิดนั น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วย 
วิธีพิจารณาความอาญา 
 

บทเฉพาะกาล 
   

 
  มาตรา ๓๗  ผู้ใดขุดดินอันมีลักษณะท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี อยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๒ ภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี ใช้บังคับ และเมื่อได้ด าเนินการแล้ว ให้ถือว่าผู้นั น
ได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี  

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
      ................................. 
         นายกรัฐมนตรี 



๒๒๙ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 
   

 
ค่าธรรมเนียม 
(๑) ค่าธรรมเนียมการขุดดิน   ปีละ   ๕๐๐  บาท 
(๒) ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หน้าละ   ๕  บาท 
 
ค่าใช้จ่าย 
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบ  ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

สถานท่ีขุดดิน   และใช้จ่ายไปจริง 
(๒) ค่าเบี ยเลี ยงในการเดินทาง   ให้จ่ายเท่าท่ีจ าเป็น 

ไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดิน   ตามระเบียบของทาง 
   ราชการแก่ผู้ไปท างาน 
   เท่าอัตราของทางราชการ 
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พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 
 
 
 
 
 

บรรณำนุกรม 
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บรรณำนุกรม 
   

 
๑. เร่ืองเสร็จที่ ๗๐๓/๒๕๓๔ (ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมกำรขุดดิน พ.ศ. ....) 
  - หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๑๐๗ (๔)/๘๔๖๖ ลงวันท่ี 
๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๔ 
  - บันทึกสรุป เร่ือง การแก้ไขปัญหาการขุดดินท าให้ท่ีดินข้างเคียงพังทลาย
และสูญหาย  
  - บันทึก เร่ือง กฎหมายต่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการขุดดินซึ่งท าให้ที่ดิน
ข้างเคียงพังทลายและสูญหาย  
  - หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ท่ี นร ๐๖๐๑/๑๒๙๓ ลงวันท่ี 
๔ ธันวาคม ๒๕๓๔ ถึงส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  - บันทึกสรุปสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุดดิน พ.ศ. ....  
  - บันทึกข้อความส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  กองบริการประชาชน  
ลงวันท่ี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๔  
  - บันทึกเรื่องพิจารณาเสร็จ เรื่อง บริษัทจัดสรรท่ีดินขุดดินท าให้ท่ีดิน
ข้างเคียงพังทลายและสูญหาย (ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....)  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ เร่ือง ยกร่างกฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินซึ่งท าให้ ท่ีดินข้างเคียงพังทลาย  ครั งท่ี ๑ (๗๑/๒๕๓๔)  
๔๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ เร่ือง ยกร่างกฎหมาย
เพื่อแก้ไขปัญหาการขุดดินซึ่งท าให้ ท่ีดินข้างเคียงพังทลาย  ครั งท่ี ๒ (๗๒/๒๕๓๔)  
๔๗/๒๕๓๔ วันศุกร ์ท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๔ (๗๔/๒๕๓๔) 
๔๙/๒๕๓๔ วันศุกร ์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๗ (๗๗/๒๕๓๔) 
๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๘ (๗๘/๒๕๓๔) 
๕๓/๒๕๓๔ วันศุกร ์ท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๓๔  
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  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๑ (๘๑/๒๕๓๔) 
๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๒ (๘๒/๒๕๓๔) 
๕๗/๒๕๓๔ วันศุกร ์ท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๔ (๘๔/๒๕๓๔) 
๕๙/๒๕๓๔ วันศุกร ์ท่ี ๒๐ กันยายน ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๕ (๘๖/๒๕๓๔) 
๖๐/๒๕๓๔ วันอังคาร ท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๗ (๘๗/๒๕๓๔) 
๖๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๘ (๘๘/๒๕๓๔) 
๖๕/๒๕๓๔ วันศุกร ์ท่ี ๔ ตุลาคม ๒๕๓๔  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑ (๓๔/๒๕๓๕) 
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร ์ท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕  
  - รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑ (๓๕/๒๕๓๕) 
๑๑/๒๕๓๕ วันศุกร ์ท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕  
  - รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๒ (๓๖/๒๕๓๕) 
๑๒/๒๕๓๕ วันอังคาร ท่ี ๔ กุมภาพันธุ ์๒๕๓๕  
  - รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๗ (๗๗/๒๕๓๔) 
๕๒/๒๕๓๔ วันอังคาร ท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๓๔ 
  - รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๑ (๘๑/๒๕๓๔) 
๕๖/๒๕๓๔ วันอังคาร ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๓๔   
 
๒. เร่ืองเสร็จที่ ๕๕๓/๒๕๓๖ (ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน พ.ศ. ....) 
  - หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/๖๗๔๓ ลงวันท่ี ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๓๖ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
  - บันทึกเร่ืองพิจารณาเสร็จ เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. .... 
  - บันทึกเร่ืองพิจารณาเสร็จ ลงวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๓๖  
  - บันทึกข้อความเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา (กรรมการร่างกฎหมาย 
คณะท่ี ๗) พิจารณา เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน พ.ศ. ....  
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  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑ (๖๘/๒๕๓๖) 
๓๘/๒๕๓๖ วันศุกร ์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๕ (๘๒/๒๕๓๖) 
๖๒/๒๕๓๖วันอังคาร ท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๓๖ 
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๔ (๒๔/๒๕๓๗) 
๑/๒๕๓๗ วันอังคาร ท่ี ๔ มกราคม ๒๕๓๗  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๖ (๒๑/๒๕๓๗) 
๘๖/๒๕๓๖ วันอังคาร ท่ี ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๐ (๒๕/๒๕๓๗) 
๒/๒๕๓๗ วันศุกร ์ท่ี ๗ มกราคม ๒๕๓๗ 
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๑ (๒๖/๒๕๓๗) 
๓/๒๕๓๗ วันอังคาร ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๓๗  
  - บันทึกการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๓ (๓๓/๒๕๓๗) 
๑๐/๒๕๓๗ วันศุกร ์ท่ี ๔ กุมภาพันธ ์๒๕๓๗  
  - รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑ (๖๘/๒๕๓๖) 
๓๕/๒๕๓๖ วันศุกร ์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๖  
  - รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๔ (๒๔/๒๕๓๗) 
๑/๒๕๓๗ วันอังคาร ท่ี ๔ มกราคม ๒๕๓๗  
  - รายงานการประชุมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๗ ครั งท่ี ๑๕ (๓๕/๒๕๓๗) 
๑๒/๒๕๓๗ วันศุกร ์ท่ี ๑๑ กุมภาพันธ ์๒๕๓๗  
 
๓. เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรฯ สภำผู้แทนรำษฎร 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๑/๒๕๔๒ วันพุธ ท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๒/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๓/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑ เมษายน ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๔/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๔๒ 



๒๓๔ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๕/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๖/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๗/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๓ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๘/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๙/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๑๐/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุดดิน พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๑๑/๒๕๔๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
การขุด พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ครั งท่ี ๑๒ วันพฤหัสบดี ท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ 
 
๔. เอกสำรกำรประชุมสภำผู้แทนรำษฎร 
  - รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๐ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๒๗ (สมัย
สามัญทั่วไป) วันพุธ ท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๔๒  
  - รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดท่ี ๒๐ ปีท่ี ๓ ครั งท่ี ๒๐ (สมัย
สามัญนิติบัญญัติ) วันพุธ ท่ี ๘ กันยายน ๒๕๔๒ 
 
๕. เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรฯ วุฒิสภำ 
  - รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... 
ของคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั งท่ี ๑๔๘ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. .... ครั งท่ี ๑ วันพุธ ท่ี ๒๒ 
กันยายน ๒๕๔๒ 



๒๓๕ 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั งท่ี ๑๔๙ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั งท่ี ๒ วันพุธท่ี ๒๙ กันยายน 
๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั งท่ี ๑๕๐ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั งท่ี ๓ วันพุธท่ี ๖ ตุลาคม 
๒๕๔๒ 
  - บันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา ครั งท่ี ๑๕๑ 
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ครั งท่ี ๔ วันพุธ ท่ี ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๔๒ 
 
๖. เอกสำรกำรประชุมวุฒิสภำ 
  - รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั งท่ี ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ ท่ี 
๑๗ กันยายน ๒๕๔๒ 
  - รายงานการประชุมวุฒิสภา ครั งท่ี ๒ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันศุกร์ ท่ี ๒๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๔๒  
 
๗. ค ำวินิจฉัยศำลรัฐธรรมนูญและควำมเห็นคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  - ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที ่๑๐/๒๕๕๖ 
  - บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
ผลใช้บังคับของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการขุดดินการถมดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
และระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตและการควบคุมการขุดดิน การถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๕  เมื่อพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีผลใช้บังคับเป็น
กฎหมาย (เร่ืองเสร็จท่ี ๔๐๒/๒๕๔๔) 



 
ค ำอธิบำยที่มำและวัตถุประสงค์รำยมำตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

พลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย                             กองกฎหมำยไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 

 
ที่ปรึกษำโครงกำร 

 
นายอัชพร  จารุจินดา        เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
นายธรรมนิตย์  สุมันตกุล    รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
นางสาวณัฐภัทร  ถวัลยโพธิ   กรรมการร่างกฎหมายประจ า 
นายนพดล  เภรีฤกษ์         กรรมการร่างกฎหมายประจ า รักษาราชการ 
                                   แทนผู้อ านวยการกองกฎหมายไทย  

 
ผูจั้ดท ำ 

 
นายพลัฐวัษ  วงษ์พิริยชัย 
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