






คํานํา 

 หนังสือพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พรอมทั้งหนังสือเวียนและหนังสือตอบขอหารือ
แนวทางปฏิบัติหรือปญหาที่เกิดจากการดําเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ ไดถูกจัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพร
ใหราชการสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ เจาหนาที่ ผูที่เก่ียวของ และประชาชนโดยทั่วไปไดรับทราบ
รายละเอียดและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
และไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชน เนื่องจากปจจุบันการขุดดินหรือถมดินเพื่อใชในการกอสราง
เพื่อกิจการอ่ืนไดมีการกระจายตัวออกไปอยางกวางขวางอันสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แหลงโบราณคดี 
และสถานที่สําคัญในทองถิ่น ตลอดจนประชาชนหรือชุมชนที่อยูโดยรอบบริเวณที่มีการขุดดินหรือถมดิน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองหวังเปนอยางยิ่งวาหนังสือเลมนี้จะเปนประโยชนแกผูที่เก่ียวของ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน สามารถใชเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางถูกตอง
และเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นายมณฑล  สุดประเสริฐ) 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 





สารบัญ 
หนา 

๑. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑ 
๒. กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓   
 ๒.๑ กฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๔ ๑๔ 
 ๒.๒ กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายวาดวย ๑๗ 
          การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๒.๓ กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ๑๙ 
 ๒.๔ กฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพงัทลายของดินหรือสิ่งปลกูสราง ๒๑ 
  ในการขุดดินหรอืถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒.๕ กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามขุดดินและถมดิน ในพื้นที่บางสวนในทองที ่ ๒๗ 
  ตําบลหนองหอยและตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม และตําบลทาวังตาล 
  และตําบลหนองผึง้ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๘ 
๓. หนังสือแจงเวียนตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ๓๑   
๔. หนังสือตอบขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๔.๑ หนังสือตอบขอหารอื ๔๒ 
 ๔.๒ หนังสือตอบขอหารอืทางอเีมล ๑๙๒ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
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 หนา  ๑๓ 





กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
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 หนา  ๓๐ 





หนังสือแจงเวียนตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓





                                                        
    
         
ที่ มท ๐๗๑๐/ว๒๑๙๗  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
   กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ 

เรื่อง  การออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

 ตามที่ราชการสวนทองถ่ินหลายแหงไดดําเนินการยกรางขอบัญญัติทองถ่ินออกตามความใน
มาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และสงไปใหคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดินพิจารณาดําเนินการตอไป น้ัน  

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน โดยอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมืองเปนประธานคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ิน
ของราชการสวนทองถ่ินเปนไปดวยความถูกตองและเปนแนวทางเดียวกัน สมควรใหราชการสวนทองถิ่น 
ที่ประสงคจะออกขอบัญญัติทองถ่ินพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. บทบัญญัติและขอกําหนดเรื่องใดที่มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อยูแลวน้ัน 
ไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ันอีก เพราะบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
เปนบทบัญญัติที่ราชการสวนทองถ่ินตองปฏิบัติอยูแลว ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไดบัญญัติไววา “ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตาม
มาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๘” 
ราชการสวนทองถ่ินจึงตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงโดยไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินซ้ําในเรื่อง
เดียวกันอีก 
 ๒. หากยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ กําหนดเรื่องใดไว และราชการสวนทองถ่ิน
ประสงคจะดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ัน หรือเปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา ๘ (๑) 
กําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ราชการสวนทองถ่ินก็มีอํานาจพิจารณาดําเนินการได ทั้งน้ี ภายใตขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจไวเทาน้ัน 
 ๓. หากราชการสวนทองถิ่นมีความประสงคจะออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดขัด
หรือแยงกับกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ ก็ใหพิจารณาดําเนินการตามความในมาตรา ๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยขอใหราชการสวนทองถ่ินช้ีแจงเหตุผลพิเศษ และความจําเปนเฉพาะ
ทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงไปใหคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
พิจารณาใหความเห็นชอบโดยการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา ๘ (๒) จะมีผลใชบังคับไดเมือ่ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการฯ และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
 
 
 

/ ๔. ในกรณี 
 

 หนา  ๓๑ 



-๒- 
 
 ๔. ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไดออกใบรับแจงใหทําการขุดดินหรือถมดินแลว ตองหมั่น
ตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หรือกฎกระทรวงหรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีถูกตองหรือไม โดยครอบคลุมไปถึงที่ดินสาธารณะ 
และถนนสาธารณะมิใหเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการขุดดินและถมดิน  

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจงเวียนใหราชการสวนทองถ่ินทุกทองถ่ินทราบและถือ
ปฏิบัติตอไป 

     ขอแสดงความนับถือ 
              ฐิระวัตร 

              (นายฐิระวัตร กุลละวณิชย) 
                   อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๖ - ๗ 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๓๒ 



                                                                
    
         
ที่ มท ๐๗๑๐/ว๕๑๕  กระทรวงมหาดไทย 
 ถนนอัษฎางค 
   กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

 ตามที่ไดเกิดกรณีบอดินถลมที่หมูที่ ๖ ตําบลบึงทองหลาง อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ จนเปนเหตุใหที่ดินบริเวณบอดินพังทลายทับรถขุดตักดิน รถบรรทุกดินไดรับความเสียหาย 
ซึ่งปรากฏขอเท็จจริงวาบอดินดังกลาวเคยไดรับใบรับแจงการขุดดินจากเจาพนักงานทองถ่ินใหขุดดินลึก 
๑๖.๘๓ เมตร โดยใบรับแจงไดหมดอายุแลวต้ังแตวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ และผูขุดดินก็มิไดแจงขอขยาย
เวลาการขุดดินอีกแตอยางใด จึงเปนการขุดดินโดยมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดิน และยังพบวาผูขุดดินไดการเนินการขุดดินลึก ๒๐ – ๓๐ เมตร ซึ่งลึกกวาที่เคยแจงไวโดยไมมี
การปองกันอันตรายอันอาจเกิดจากการขุดดินอยางเพียงพอ น้ัน 

 กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาแลวเห็นวา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ไดมีกฎกระทรวงกําหนดมาตรการในการปองกันการพงัทลายของดินที่เกิดจากการขุดดินไวแลว โดยผูดําเนินการ
ขุดดินตองขุดดินใหถูกตองตามรูปแบบและรายการตามใบรับแจงการขุดดิน แตกรณีดังกลาวผูขุดดินไดขุดดิน
ลึกเกินกวาที่ไดแจงไวและกระทําใหชวงที่ใบรับแจงหมดอายุ จึงเปนการฝาฝนกฎหมายดังกลาวจนเปนเหตุให
เกิดการพังทลายของบอดินและทรัพยสินเสียหาย โดยที่เจาพนักงานทองถ่ินมิไดดําเนินการตามมาตรา ๓๐ 
และมาตรา ๓๑ ของกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน ดังน้ัน จึงขอใหจังหวัดไดกําชับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในพื้นที่รับผิดชอบใหกวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
                 นิรันดร 
               (นายนิรันดร จงวุฒิเวศย) 
               รองปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
              ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๖ – ๗ 
 

 หนา  ๓๓ 



                                                        
    
         
ที่ มท ๐๗๑๐/ว๓๐๐๖  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
   กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 

๑๘  เมษายน  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

 ดวยไดมีราชการสวนทองถ่ินหารือแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไปยังคณะกรรมการการขุดดินและถมดินวา กรณีผูประกอบการไดดําเนินการขออนุญาต
และไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติโรงงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว จะถือวาเปนการปฏิบัติ
ตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมาย ที่ไดรับการยกเวนไมตองบังคับ
ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณาแลวเห็นวา 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีเจตนารมณตองการใหการขุดดินและถมดินมีความปลอดภัย
ตามหลักวิชาการเพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดแกชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชน จึงไดกําหนดให
การขุดดินและถมดินที่เขาขายตามกฎหมายกําหนดและอยูในพื้นที่ที่เปนเขตควบคุมตามกฎหมายก็จะตองแจง
ตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด ทั้งน้ีเพื่อใหไดมีการปฏิบัติตามมาตรการในการ
ปองกันอันตรายและปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง สําหรับเจตนารมณของการกําหนดขอยกเวน
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน ก็เพื่อเปนการลดความซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่ไดมีกฎหมายเฉพาะที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายในการขุดดิน
และถมดินไวแลวในข้ันตอนของการอนุญาตตามกฎหมายน้ัน ๆ ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินจะตองพิจารณา
ขอเท็จจริงเปนกรณีไป เชน กรณีการขุดดินในการกอสรางฐานรากของอาคารขนาดใหญ ซึ่งไดรับอนุญาต
ใหกอสรางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารซึ่งมีการกําหนดมาตรการในการปองกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งกอสรางไวแลว โดยมีการออกแบบและควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนด 
ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจึงถือเปนกรณีไดรับการยกเวนมิใหใชบังคับตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อีกตามความในมาตรา ๕ เปนตน สวนกรณีที่ผูประกอบการไดขออนุญาต
และไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขุดตักดินและดูดทรายตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงไมเขาขาย
ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนารมณเพื่อควบคุมดูแลการจัดต้ังโรงงาน กําหนดขอบเขตการประกอบกิจการโรงงาน
และสงเสริมการประกอบกิจการโรงงาน การใชเครื่องจักรแตละชนิดแตละประเภทโดยมิไดมีเจตนารมณ 

 

 

 
/ เพื่อปองกัน 

 
 หนา  ๓๔ 



-๒- 

 

เพื่อปองกันอันตรายในการขุดดินและถมดินเปนการเฉพาะ ดังเชนพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดังน้ัน แมผูประกอบการจะไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการขุดตักดินและดูดทรายตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลว ก็คงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดวย 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงเวียนใหราชการสวนทองถ่ินทุกแหงถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                  สุรพล 

   

                              (นายสุรพล  พงษไทยพัฒน) 
                                  วิศวกรใหญ ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                   อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๖ - ๗ 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๓๕ 



                                                         
    
         
ที่ มท ๐๗๑๐/ว๒๖๖๖  กระทรวงมหาดไทย 
 ถนนอัษฎางค 
   กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ 

 

๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

เรื่อง  การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

 ตามที่ไดมีผูรองเรียนไปยังสํานักงานผูตรวจการแผนดินวาไดมีการขุดดินในพื้นที่ซึ่งไมอยูในบงัคับ
ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน รุกล้ําเขาไปในพื้นที่ของชาวบานทําใหไดรับความเสียหายสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน จึงเสนอแนะกระทรวงมหาดไทยกําชับหนวยงานในสังกัดใหพิจารณาตรวจสอบวาพื้นที่ใด
ที่มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการขุดดินและถมดิน และไมอยูในทองที่ที่มีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ใชบังคับ ใหเรงรัดดําเนินการเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาออกประกาศกําหนดให 
ใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ครอบคลุมพื้นที่ดังกลาว เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายตอไป น้ัน 

 กระทรวงมหาดไทยจึงขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง พิจารณาตรวจสอบวา 
หากพื้นที่ใดที่มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการขุดดินและถมดิน และเปนพื้นที่ซึ่งไมอยูในทองที่ที่มีพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ ใหดําเนินการตามมาตรา ๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติดังกลาว 
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในทองที่น้ัน 
โดยสงขอมูลรายละเอียดของพื้นที่ ภาพถาย แผนที่ สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
ที่อางถึงเหตุผลความจําเปน พรอมทั้งจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แลวสงสําเนาเอกสารสรุปการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนและสําเนาประกาศใหประชาชนในเขตพื้นที่ทราบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีดังกลาว 
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อจะไดดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยบังคับใชพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอไป 

 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
                พงศโพยม   
               (นายพงศโพยม  วาศภูติ) 
                ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๖ – ๗ 
 

 หนา  ๓๖ 



    
 
         
ที่ มท ๐๗๑๐/ว๒๙๙๔  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
   กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 

๓  เมษายน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนดพื้นที่ที่จะใชบังคับกฎหมายวาดวย 

        การขุดดินและถมดิน และการออกขอบญัญัติทองถ่ิน 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/๒๖๖๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

 ตามหนังสือที่อางถึง กระทรวงมหาดไทยขอใหจังหวัดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง
พิจารณาตรวจสอบวา หากพื้นที่ใดที่มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องการขุดดินและถมดิน และเปนพื้นที่ซึ่งไมอยูในทองที่
ที่มีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับ ใหดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ตามมาตรา ๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยสงขอมูลและเอกสาร
ที่เกี่ยวของใหกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาดําเนินการตอไป ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา เน่ืองจากมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงไดจดัทาํ
ขอบัญญัติทองถิ่นเพื่อใชในการปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินสงใหคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดินพิจารณา โดยที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันยังไมมีอํานาจกระทําได เน่ืองจากไมอยูในทองที่
ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ัน เพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดินเปนไปอยางถูกตอง จึงขอความรวมมือจังหวัดใหซักซอมความเขาใจกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกแหงวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่สามารถนําพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ไปใชบังคับได จะตองเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่กําหนดในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ี 
  (๑) เทศบาล 
 (๒) เมืองพัทยา 
 (๓) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่มีกฎหมาย โดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา (ไมไดหมายความรวมถึงองคการบริหารสวนตําบล) 
 (๔) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 (๕) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 สําหรับองคการบริการสวนตําบลที่ไมเขาขายตาม (๔) และ (๕) จะตองดําเนินการตามมาตรา ๓ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลน้ันเปนพื้นที่ที่บังคับใชกฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดินเสียกอน และในการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหถือแนวปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๗๑๐/ว๒๖๖๖ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินใด 
 

/เปนพื้นที่ 
 

 หนา  ๓๗ 



-๒- 
 
เปนพื้นที่ที่บังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว แตหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะออกขอบัญญัติทองถิ่น
ตองปฏิบัติตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กลาวคือ 
ถายังไมมีการออกกฎกระทรวงจึงจะสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินไดในเรื่องดังตอไปน้ี 
 (๑) บริเวณหามขุดดินหรือถมดิน 
 (๒) ความสัมพันธของความลาดเอียงของบอดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึก
และขนาดของบอดินที่จะขุดดิน ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะหางจากขอบบอดินหรือเนินดิน
ถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางของบุคคลอื่น 
 (๓) วิธีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง 
 (๔) วิธีการใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก 
 (๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน  

กรณีที่มีการออกกฎกระทรวงแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมได หรือจะเปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงก็ได แตตองมีความจําเปน
หรือเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมัติ
จากรัฐมนตรี 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดแจงองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
                   อุดม 

                  (นายอุดม  พัวสกุล) 
                 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๖ - ๗ 
 
 
 

 หนา  ๓๘ 



 
 
         
ที่ มท ๐๗๑๐/ว๑๑๔  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
   กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 

๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  การออกขอบัญญัติทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 

อางถึง  ๑. หนังสอืกรมโยธาธิการและผงัเมอืง ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๘๐๕ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ 
          ๒. หนังสือกรมโยธาธิการและผงัเมือง ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๗๗๘๑ ลงวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ 
 ๓. หนังสอืกรมโยธาธิการและผงัเมือง ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๖๓๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ 

 ตามหนังสือที่อางถึง กรมโยธาธิการและผังเมืองขอใหจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบวา มีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ไดดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเพื่อใชใน
การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน โดยที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันยังไมเปนพื้นที่ใหใช
บังคับกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินหรือมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดออกขอบัญญัติทองถิ่น
ที่มีขอกําหนดเกินกวาที่กฎหมายใหอํานาจไว ผลเปนประการใดแจงใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบดวย 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา ไดรับแจงขอมูลจากจังหวัดตาง ๆ แลวพบวา ยังมีการ
ดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินที่ยังไมถูกตองหรือกระทําโดยที่ยังไมมีอํานาจในการดําเนินการตามกฎหมาย
กลาวคือ มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดออกขอบัญญัติทองถ่ินโดยที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันยังไมเปน
พื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จํานวน ๖๑ แหง มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่มีพื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมเต็มพื้นที่แตไดออกขอบัญญัติทองถ่ินบังคับ
ใชเต็มพื้นที่จํานวน ๒ แหง และมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เปนพื้นที่บังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินแลว แตไดออกขอบัญญัติทองถ่ินที่มีขอกําหนดเกินกวาที่กฎหมายไดใหอํานาจไว จํานวน ๑๓๒ แหง 
ดังน้ัน เพื่อใหดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปโดยถูกตองและเปนแนวทางเดียวกัน 
จึงขอใหจังหวัดแจงเวียนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสงคจะออกขอบัญญัติทองถ่ินตามกฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดินตรวจสอบและพิจารณาดําเนินการดังน้ี 
 
 
 
 

/๑. กรณี 
 
 
 
 
 

 หนา  ๓๙ 



-๒- 
 
 ๑. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะออกขอบัญญัติทองถิ่นมาบังคับใชโดยที่พื้นที่
ของทองถ่ินยังไมเปนพื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน ไมสามารถดําเนินการได 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินจะตอง
ดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เสียกอน โดยสงขอมูลรายละเอียดของพื้นที่ ภาพถาย แผนที่ สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสภา
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่อางถึงเหตุผลความจําเปนพรอมทั้งจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ แลวจัดสงรายละเอียด
ขอมูลเพื่อใชประกอบการพิจารณาใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการตอไป รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
เมื่อเปนพื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลวใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงค
จะออกขอบัญญัติทองถ่ินก็จะตองพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ 
แลวแตกรณี 
 ๒. กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งเปนพื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ แลวมีความประสงคจะออกขอบัญญัติทองถ่ินตามความในพระราชบัญญัติน้ีจะตองพิจารณา
ดําเนินการดังน้ี 
  ๒.๑ กรณีที่มีบทบัญญัติและขอกําหนดเรื่องใดกําหนดไวในพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถถือปฏิบัติตามน้ันไดโดยไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินซ้ําในเรื่องน้ันอีก 
เพราะบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเปนบทบัญญัติที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตองถือปฏิบัติอยูแลว ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๘” 
  ๒.๒ หากเปนกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ไว 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคที่จะดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ันตามอํานาจที่
กําหนดไวในมาตรา ๗ หรือเปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา ๘ (๑) เพื่อกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ัน
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีอํานาจ
พิจารณาดําเนินการได ทั้งน้ี ภายใตขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจไวเทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 

/๒.๓ หากเปน 
 
 
 
 

 หนา  ๔๐ 



-๓- 
 
  ๒.๓ หากเปนกรณีที ่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษ
เฉพาะทองถ่ินและมีความประสงคที่จะออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใดขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๖ ก็ใหพิจารณาดําเนินการตามความในมาตรา ๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยตองเสนอเรื่องที่ผานความเห็นชอบของอําเภอและจังหวัดไปใหคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดินพิจารณาใหความเห็นชอบโดยการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๘ (๒) จะมีผลใชบังคับได
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และไดรับอนุมติัจากรัฐมนตร ี

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

    ขอแสดงความนับถือ 
                   อุดม 
                  (นายอุดม  พัวสกุล) 
                   อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๖ - ๗ 
 
 
 

 หนา  ๔๑ 





หนังสือตอบขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓





หนังสือตอบขอหารือ





 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๐๙๘๒                                                         กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                             ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                             กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                               ๗  กุมภาพันธ  ๒๕๔๘ 

เรื่อง  ขอหารือการบังคับใชตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลจันดี 

อางถึง  หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลจันดี ที่ นศ ๕๒๓๐๓/๘๘๓ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๗  

 ตามหนังสือที่อาง สํานักงานเทศบาลตําบลจันดี ขอหารือคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน กรณีไดรับคํารองจาก นาย ก. วาไดรับ
ความเดือดรอนจากการถมดินของนาย ข. และเทศบาลตําบลจันดี ไดทําหนังสือแจงนาย ข. ใหดําเนินการแกไข
เรื่องดังกลาว แตเน่ืองจากแบบคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
ยังไมไดออกกฎกระทรวงมาบังคับใช ดังน้ัน จึงขอหารือ ดังตอไปน้ี 
 ๑. แบบหนังสือที่ นศ. ๒๕๓๐๓/๖๙๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เรื่องขอใหแกไข
ความเดือดรอนจากการถมดิน ถือวาเปนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดินถูกตองและใชบังคับไดหรือไม เพราะวามีบางทานไดทวงติงวาไมใชคําสั่งตามระเบียบงานสารบรรณ 
ไมสามารถที่จะบังคับใชไดอาจกอใหเกิดปญหาในทางกฎหมายตอไป 
 ๒. การสั่งใหแกไขปญหาตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดให สามารถกระทําไดหรือไม  
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา ไดนําเรื่องดังกลาวเสนอใหคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดินพิจารณาโดยไดมีผูแทนจากเทศบาลตําบลจันดี เขารวมประชุมช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริง
ตอคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน มีความเห็นดังน้ี 
 ๑. ตามหนังสือที่ นศ. ๒๕๓๐๓/๖๙๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๗ นั้น ถือวาเปนคําสั่ง 
แตควรอางขอกฎหมาย มาตรา ๓๑ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และแจงสิทธิในการอุทธรณคําสั่งโดยผูรับแจงสามารถอุทธรณคําสั่งภายใน ๓๐ วัน ตอผูวาราชการจังหวัด 
 
 
 
 
 
 

/๒. การสัง่ให 
 
 
 

 
 

 หนา  ๔๒ 



-๒- 
 
 ๒. การสั่งใหแกไขปญหาตามแบบแปลนที่เทศบาลกําหนดไมควรกระทํา เน่ืองจากเกนิอํานาจหนาที่
ของเจาพนักงานทองถ่ิน และหากเกิดมีความเสียหายข้ึน เทศบาลตําบลจันดีจะตองรับผิดชอบ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ  
    สมศักด์ิ 

 

   (นายสมศักด์ิ เลิศบรรณพงษ) 
     รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
            อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๔๓ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๕๘-๖๐ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๖ – ๖๗ 
ไปรษณียอเิล็กทรอนิกส co_bldgctrl@dpt.go.th 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๕๓๒๒                                                         กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                             ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                             กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                               

๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๘ 

เรื่อง  ขออนุญาตตราพระราชบัญญัติวาดวยการขุดดินและถมดิน  

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางพลวง 

อางถึง  หนังสือองคการบริหารสวนตําบลบางพลวง ที่ ปจ ๗๓๑๐๑/๒๔๙ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๘ 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนากฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดิน 
                   หรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘  

 ตามหนังสือที่อางถึง องคการบริหารสวนตําบลบางพลวงแจงวาไดเสนอรางขอบัญญัติตําบล 
วาดวยการขุดดินและถมดินผานความเห็นชอบสภาองคการบริหารสวนตําบล แตอําเภอไมเห็นชอบเน่ืองจากพื้นที่
ไมอยูในเขตควบคุมอาคารและเขตควบคุมการขุดดินและถมดินตามกฎหมายวาดวยการน้ัน จึงขอใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองพิจารณาอนุญาตใหองคการบริหารสวนตําบลบางพลวงสามารถออกขอบัญญัติตําบลวาดวยการขุดดิน
และถมดิน ดังความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพลวง ไมไดอยูในพื้นที่
ตามมาตรา ๓ (๔) (๕) และ (๖) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับยังไมมี
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลบางพลวง ดังน้ัน เขตองคการบริหารสวนตําบลบางพลวงจึงยังไมอยูในเขตควบคุมการขุดดิน
และถมดินและไมสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ีได แตหากทานมีความประสงค
จะควบคุมการขุดดินและถมดินก็จะตองพิจารณาดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางพลวง ตามมาตรา ๓ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติน้ีกอน โดยเสนอเรื่องและสงรายละเอียดขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับประกาศจัดต้ังองคการบริหาร
สวนตําบลบางพลวง มติความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลและแผนที่กําหนดเขตควบคุมการขุดดิน
และถมดินผานความเห็นชอบจากอําเภอและจังหวัดมาเพื่อขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา 
ดําเนินการออกประกาศฯ กําหนดเขตควบคุมการขุดดินและถมดินในทองที่เขตองคการบริหารสวนตําบลบางพลวง
ตอไป และเมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว 
จึงสามารถพิจารณาดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ตามมาตรา ๘  
 
 
 
 
 

/แหงพระราชบญัญัติ 
 

 
 หนา  ๔๔ 



-๒- 
 

แหงพระราชบัญญัติน้ีเพิ่มเติมหรือขัดแยงจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงได อนึ่งขณะนี้ไดมีกฎกระทรวง
กําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลบังคับใช
ต้ังแตวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๘ ตามที่สงมาพรอมน้ีแลว 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

     ขอแสดงความนับถือ  
    คุโณดม   

 

(นายคุโณดม  ธรรมาภรณพิลาศ) 
     รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
            อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หนา  ๔๕ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๑ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๖ – ๗ 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส co_bldgctrl@dpt.go.th 



 
 
ดวนที่สุด 
ที่ มท ๐๗๑๐/๒๕๙๖                                                                    กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                             ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                             กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                              

 ๑๑  เมษายน  ๒๕๔๙ 

เรื่อง  หารือขอกฎหมายตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม 

อางถึง  หนังสือจังหวัดเชียงใหม ดวนที่สุด ที่ ชม ๐๐๒๐/๗๖๒๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดเชียงใหมไดรับเรื่องขออุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ วามีผูอุทธรณไดอุทธรณการออกขอบัญญัติองคการ
บริหารสวนตําบลสําราญราษฎร เรื่อง กําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินฯ ในขอ ๕ และขอ ๒๐ 
ออกถูกตองตามกฎหมายหรือไม และขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแจงผลการพิจารณาใหจังหวัดทราบ 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดประชุมพิจารณา
ขอหารือเรื่องดังกลาวโดยมีผูแทนจังหวัดเชียงใหม เขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดตอคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดินแลวที่ประชุม มีความเห็นวา คณะกรรมการฯ มีอํานาจหนาที่เพียงใหคําปรึกษาแนะนํา 
แกราชการสวนทองถ่ินเทาน้ัน ตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ัน 
จึงไมมีอํานาจหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกจังหวัด หากจังหวัดมีความประสงคที่จะหารือปญหาการขุดดินและถมดิน
ตอคณะกรรมการฯ ก็แจงเรื่องใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามอบหมายคณะกรรมการฯ 
พิจารณาตอไป อยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ไดมีขอสังเกตในเรื่องที่จังหวัดหารือตามประเด็นดังน้ี 
 ๑. ในขอ ๕ ที่กําหนดให “การขุดดิน ถมดิน ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
และเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงเสียกอน” น้ัน ขัดกับมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดใหผูประสงคจะทําการขุดดินหรือถมดินมาแจงเทาน้ัน สําหรับขอ ๒๐ 
ที่กําหนดวา “ในการขุดดินและเคลื่อนยายดินจะตองไดรับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่กอนทุกครั้ง” น้ัน 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มิไดใหอํานาจกําหนดรายละเอียดการเคลื่อนยายดิน 
 ๒. ขณะน้ีไดมีกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสราง
ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลสําราญราษฎร เรื่อง กําหนดมาตรการ
ปองกันการพังทลายของดินในการขุดดิน พ.ศ. ๒๕๔๗ ในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวเปนอันยกเลิก
และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินฯ ในสวนที่ไมขัดหรือแยงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออก  
 

/ขอบัญญัติทองถ่ินใหม 
 

 
 
 
 
 
 

 หนา  ๔๖ 



-๒- 
 
ขอบัญญัติทองถ่ินใหม ตามมาตรา ๘ แตตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่กฎกระทรวงใชบังคับ ทั้งน้ีตามความใน
มาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ัน หากไมมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินใหมแทน
ขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงภายในหน่ึงป ก็ใหถือวาขอบัญญัติทองถ่ินฉบับนั้น
เปนอันยกเลิก 
 ๓. การที่จะไมใหมีการขุดดินลึกเกินกําหนดหรือถมดินสูงไมเกินที่ทองถ่ินกําหนดราชการสวนทองถ่ิน
สามารถดําเนินการโดยการออกขอบัญญัติทองถ่ิน กําหนดบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๗ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นอกจากน้ีเจาพนักงานทองถ่ินยังสามารถออกประกาศ
ของราชการสวนทองถิ่นกําหนดความลึกหรือพื้นที่ปากบอดินที ่จะขุดใหตํ่ากวาที ่กําหนดในมาตรา ๑๗ 
หรือพื้นที่ของการถมดินไมใหเกินสองพันตารางเมตร ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ได 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ  
    สุรพล   

   

 (นายสุรพล  พงษไทยพฒัน) 
                                ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
                                 รักษาการในตําแหนงวิศวกรใหญ (วิศวกรวิชาชีพ ๑๐ วช (วิศวกรรมโยธา)) 
                                  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๔๗ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๐ – ๖๑ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๖ – ๗ 



 
 
ดวนที่สุด 
ที่ มท ๐๗๑๐/๒๘๔๓                                                                      กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                             ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                             กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                              ๒๔  เมษายน  ๒๕๔๙ 

เรื่อง  การดูดทราย 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดชัยนาท 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ 

 ดวยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดรับแจงวา มีผูรองเรียนเรื่องการดูดทรายในที่ดินที่มีสิทธิ
ครอบครอง (ทรายบก) ในพื้นที่ตําบลคุงสําเภา อําเภอมโนรมย และตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท 
จังหวัดชัยนาท ซึ่งอาจทําใหประชาชนในพื้นที่ดังกลาวไดรับความเดือดรอนและทรัพยสินเกิดความเสียหายได 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดตรวจสอบขอเท็จจริงในเบื้องตนแลวขอเรียนวา พื้นทีตํ่าบลคุงสําเภา 
อําเภอมโนรมย และตําบลธรรมามูล อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท อยูในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท 
โดยมีนายกองคการบริหารสวนตําบลคุงสําเภา และนายกองคการบริหารสวนตําบลธรรมามูลเปนเจาพนักงานทองถ่ิน
มีอํานาจหนาที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งกรณีการดูดทรายดังกลาวนี้ ตามมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติวา ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึก
จากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และเมื่อไดรับใบแจงไปดําเนินการขุดดินก็ตอง
ปฏิบัติใหเปนไปตามที่ไดรับอนุญาต ในกรณีที่มีการฝาฝนทําการขุดดินโดยไมไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน
จะมีโทษตามมาตรา ๓๕ กลาวคือ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 
ดังนั้น จึงขอใหจังหวัดพิจารณาดําเนินการแจงองคการบริหารสวนตําบลคุงสําเภา และองคการบริหาร 
สวนตําบลธรรมามูลเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเรงดวนตอไป อน่ึง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ไดเคยขอความรวมมือใหจังหวัดชัยนาทแจงเจาพนักงานทองถ่ินทุกพื้นที่ของจังหวัดชัยนาทในกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ที่ไดออก 
 
 
 

 
 หนา  ๔๘ 



-๒- 
 
ที่ไดออกใบรับแจงใหกับผูทําการขุดดินหรือถมดินไปแลวตองหมั่นตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินตามมาตรา ๑๗ 
หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ วาไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ หรือกฎกระทรวงฯ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัติฯ ถูกตองหรือไม โดยครอบคลุมไปถึงที่ดินสาธารณะ และถนนสาธารณะมิใหเกิดความเสียหาย
อันเน่ืองมาจากการกระทําการขุดดินและถมดินดวย (สิ่งที่สงมาดวย) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ  
     สุรพล 

   

 (นายสุรพล  พงษไทยพฒัน) 
                                ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
                                 รักษาการในตําแหนงวิศวกรใหญ (วิศวกรวิชาชีพ ๑๐ วช (วิศวกรรมโยธา)) 
                                  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๔๙ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๑ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๖ – ๖๗ 



 
 
 
ที่ มค ๕๒๐๐๘/๑๙๔๔                                                            สํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
  ถนนผังเมืองบัญชา มค ๔๔๐๐๐ 

                                                              

๗  มิถุนายน  ๒๕๔๙ 

เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน  

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งที่สงมาดวย  รางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... จํานวน ๑ ฉบับ 

 ดวยเทศบาลเมืองมหาสารคามไดจัดทํารางเทศบัญญัติเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 
เพื่อควบคุมใหการขุดดินและถมดินเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด อันเปนการปองกันอันตรายแกทรัพยสิน
และสวัสดิภาพของประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม น้ัน 

 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงสงรางเทศบัญญัติดังกลาว ตามที่สงมาดวยเพื่อขอรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ซึ่งมีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนประธาน เน่ืองจากสภาพ
พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามมีระดับที่แตกตางกัน เน้ือหาในรางเทศบัญญัติดังกลาวจึงกําหนด
หลักเกณฑในการขุดดินและถมดินโดยละเอียด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความเห็นในการดังกลาว หากผลเปนประการใด โปรดแจงเปนหนังสือ
เพื่อทราบดวย จักเปนพระคุณย่ิง

    ขอแสดงความนับถือ  
          ทิติรัตน   

  

 (นายทิติรัตน  ประสพสันตวัฒนา) 
                                นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๕๐ 

กองวิชาการและแผนงาน 
งานนิติการ 
โทร. ๐ – ๔๓๗๔ – ๐๘๒๕ – ๒๖ ตอ ๑๒๒ 
โทรสาร ๐-๔๓๗๑ – ๑๐๑๔ 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๖๒๔๕                                                            กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                             ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                             กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                             ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๔๙ 

เรื่อง  ขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

เรียน  นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม 

อางถึง หนังสือเทศบาลเมืองมหาสารคาม ที่ มท ๕๒๐๐๘/๑๙๔๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๙ 

 ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลเมืองมหาสารคามไดสงรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม

 เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเปนกรณีการออกขอบัญญัติกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง เพื่อขอใหคณะกรรมการการขุดดินและถมดินพิจารณาให
ความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในเทศบัญญัติดังกลาว 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดประชุมพิจารณา
เรื่องดังกลาวโดยมีผูแทนสํานักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามเขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียด
แลวมีความเห็นวา ตามมาตรา ๑๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนด
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการขุดดินและถมดินเพียงใหคําแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติเทาน้ันมิไดใหอํานาจครอบคลุมถึงการพิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติทองถิ่น
ที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑) แตอยางใด ดังน้ัน เรื่องที่เทศบาลฯ สงรางเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม 
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... มาขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ จึงไมสามารถกระทําได 
แตอยางไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวมีขอสังเกตตามประเด็น ดังน้ี 
 ๑. การออกเทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... จะตอง
ประกอบดวยคําปรารภ และเหตุผลความจําเปนในการออกเทศบัญญัติ ซึ่งเทศบาลจะออกเทศบัญญัติไดน้ัน
ก็ตองปฏิบัติตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ. ๒๔๙๖ และกฎหมายรัฐธรรมนูญ และไมควรที่จะไปคัดลอกเนื้อหาบางสวนของพระราชบัญญั ติ
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน เน่ืองจากหากมีถอยคําตกหลนหรือเพิ่มข้ึน
จะทําใหมีความหมายผิดเพี้ยนไปได 
 
 
 
 
 

/๒. ขอ ๒ 
 
 
 

 
 หนา  ๕๑ 



-๒- 
 
 ๒. ขอ ๒ ของรางเทศบัญญัติกําหนดใหใชบังคับเมื่อประกาศในที่เปดเผย ณ สํานักงาน
เทศบาลเมืองมหาสารคามแลว ๗ วัน ขอใหพิจารณาทบทวนใหถูกตองตามแมบทของกฎหมายดวย 
 ๓. คํานิยามและเน้ือหารายละเอียดสวนใหญของรางเทศบัญญัติของเทศบาลฯ มีขอความ
ทํานองเดียวกับกฎกระทรวงฯ และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงไมมีความจําเปนตอง
กําหนดไวในรางเทศบัญญัติอีก เน่ืองจากเทศบาลฯ จะตองปฏิบัติตามอยูแลว 
 ๔. เทศบาลฯ สามารถออกเทศบัญญัติตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๘ ที่เปนเน้ือหา
ตามมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เทาน้ัน นอกจากน้ีเชน การกําหนด
คาธรรมเนียม การอุทธรณ และบทกําหนดโทษไมสามารถกระทําได 
 ๕. สวนเรื่องที่เทศบาลเมืองมหาสารคามตองการกําหนดใหมีระดับพื้นที่แตกตางกันของแตละ
บริเวณน้ัน ขอแนะนําใหออกเทศบัญญัติฯ ตามมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แยกตางหากอีกฉบับหน่ึง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ  
     สุรพล 

   

 (นายสุรพล  พงษไทยพฒัน) 
                                ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
                                 รักษาการในตําแหนงวิศวกรใหญ (วิศวกรวิชาชีพ ๑๐ วช (วิศวกรรมโยธา)) 
                                  ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๕๒ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๕๘ – ๖๐ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๖ – ๖๗ 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส co_bldgctrl@dpt.go.th 
 



 
 
 
ที่ นบ ๐๐๒๐.๒/๖๙๔๔                                                                 ศาลากลางจังหวัดนนทบรุ ี
                                                                                             ถนนรัตนาธิเบศร นบ ๑๑๐๐๐ 

                                                              ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๐ 

เรื่อง  หารือการขอขุดดินของนาย ก. 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. สําเนาเอกสารการขอใบรับแจงการขุดดิน ป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐   จํานวน ๑ ชุด 
 ๒. สําเนาโฉนดที่ดิน       จํานวน ๑ ชุด 
 ๓. สําเนาหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
     ของวิศวกรโยธา ผูออกแบบ คํานวณและควบคุมงาน   จํานวน ๑ ชุด 
 ๔. สรุปสาระสําคัญตามกฎหมายที่เกี่ยวของ     จํานวน ๑ ชุด 
 ๕. แบบแสดงพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตใหขุดดิน ป ๒๕๔๗ – ๒๕๔๙  
     และพื้นที่ที่ขอขยายขนาดบอดิน ป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐    จํานวน ๑ ชุด 

 ดวยจังหวัดนนทบุรี ไดรับแจงจากอําเภอไทรนอย วาศูนยอํานวยความเปนธรรม อําเภอไทรนอย 
ไดรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข จากผูใหญบานหมูที่ ๔ ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี  
กรณีนาย ก. เจาของบอดิน มีการขุดดินทําใหที่ดินของราษฎรที่ต้ังอยูในบริเวณใกลเคียงไดรับผลกระทบ
ไมสามารถทํานาไดและมีความกังวลวาอาจไดรับผลกระทบถึงราษฎรที่อยูในที่ดินจัดสรรซึ่งอยูใกลกับบอดินดังกลาว 
และเจาของบอดินไดย่ืนเรื่องราวขอขุดดินในป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ ประกอบกับองคการบริหารสวนตําบลทวีวัฒนา 
ยังขาดบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการตรวจสอบแบบแปลนและความมั่นคงแข็งแรงของบอดิน 
เพื่อเปนการปองกันทรัพยสินของราษฎรที่อยูในบริเวณใกลเคียง จึงขอใหตรวจสอบและแกไขปญหา
ความเดือดรอนดังกลาวใหดวย 

 จังหวัดนนทบุรี โดยคณะกรรมการพิจารณาเรื่องรองเรียน เรื่อง การขุดดินและถมดิน 
และการอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ไดประชุมเพื่อพิจารณากรณีการรองเรียน/รองทุกขดังกลาวขางตน 
สรุปผลการประชุมไดดังน้ี 
 ๑. กรณีที่ราษฎรไดรับผลกระทบจากการขุดดิน ไดมีการเจรจาและจายเงินชดเชยคาเสียหาย
ทําสัญญาซื้อขายที่ดินและทําการแลกเปลี่ยนที่ดินในสวนที่ไดรับความเสียหาย และผูประกอบการรับรอง
วาจะไมมีการดูดทราย กรณีที่ราษฎรไดรับผลกระทบดังกลาวจึงเปนอันยุติ 
 ๒. กรณีการขอใบรับแจงการขุดดิน ป ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐ คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนตน และไดมีความเห็นรวมกันวาเปนปญหา
ซึ่งตองพิจารณาตามขอกฎหมาย ดังน้ัน จึงใหรวบรวมเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อหารือไปยังกรมโยธาธิการ
และผังเมือง พิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป สําหรับการพิจารณาตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มอบหมายใหสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
 

/ดังน้ัน 
 
 

 หนา  ๕๓ 



-๒- 
 
 ดังน้ัน จังหวัดนนทบุรี จึงขอหารือเกี่ยวกับการขอใบรับแจงการขุดดินของนาย ก. ที่บอดินหมูที่ ๔ 
ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ดังน้ี 
 ๑. องคการบริหารสวนตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย จังหวัดนนทบุรี ไดออกใบรับแจง
การขุดดินใหนาย ก. จํานวน ๒ ฉบับ ดังน้ี 
  ๑.๑ ใบรับแจงการขุดดินเลขที่ ๐๔๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ ใหใชไดจนถึง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘ 
  ๑.๒ ใบรับแจงการขุดดินเลขที่ ๐๒๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ใหใชได
จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
และตามใบแจงเลขที่ ๐๒๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ นาย ก. ไดย่ืนเรื่องขอขุดดิน ป ๒๕๔๘ – ๒๕๔๙ 
ตอองคการบริหารสวนตําบลทวีวัฒนา และในขณะน้ันปรากฏวา ที่ดินบริเวณใกลเคียงไดรับความเสียหาย
จากการขุดดินองคการบริหารสวนตําบลทวีวัฒนา จึงใหดําเนินการแกไขบริเวณที่ไดร ับความเสียหาย    
ใหเรียบรอยกอนจึงจะออกใบรับแจงการขุดดินใหตอไป ดังน้ัน ระยะเวลาระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๘   
ถึงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ อายุใบรับแจงไมตอเน่ืองกัน “ขอหารือวาการประกอบกิจการขุดดินดังกลาว 
ตอเน่ืองกันหรือไม และจะขัดแยงกับมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 
หรือไม” 
 ๒. ตามใบรับแจงการขุดดินเลขที่ ๐๔๕/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ และใบรับแจง
การขุดดินเลขที่ ๐๒๕/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ไดรับอนุญาตใหขุดดินในที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๔๓๕ 
แตตามใบแจงการขอขุดดินเลขที่ ๐๐๑/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ และใบแจงการขอขุดดิน 
เลขที่ ๐๐๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๐ ขอขุดดินในที่ดินโฉนดเลขที่ ๒๙๕๗๘, ๒๙๕๗๙, ๒๙๕๘๐, 
๒๙๕๘๑, ๒๙๕๘๒ ซึ่งแบงแยกจากโฉนดเลขที่ ๘๔๓๕ ซึ่งไดรับอนุญาตไวเดิม และขอขยายการขุดดินในแปลง
ขางเคียงในที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๑๐๐ เลขที่ดิน ๓๓๖ ทางทิศตะวันตกจากการซื้อที่ดินเพิ่ม และขอขุดดิน
ความลึก ๑๘ เมตร “ขอหารือวากรณีการขออนุญาตขุดดินในที่ดินแปลงเดิมแตแบงแยกโฉนดเปนแปลงยอย
และผูถือกรรมสิทธ์ิเปนช่ือผูขออนุญาต รวมทั้งขอขยายการขุดดินเพิ่มข้ึนในที่ดินแปลงขางเคียงจะกระทําได
หรือไม และขัดกับกฎหมายขุดดินและถมดินและกฎหมายผังเมืองหรือไม” 
 ๓. การขุดดิน ของนาย ก. ที่บอดินดังกลาว มีองคประกอบเขาขายโรงงานลําดับที่ ๓ (๒) 
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แตขณะน้ียังไมไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน และตาม
กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม  ๒๕๔๘ ไดกําหนดให
โรงงานลําดับที่ ๓ ทุกประเภท หามประกอบกิจการอุตสาหกรรมในทุกพื้นที่ “จึงขอหารือวา การประกอบ
กิจการขุดดินของนาย ก. จะดําเนินการไดหรือไม” 
 
 
 
 
 
 
 

/๒. ขอ ๒ 
 

 
 หนา  ๕๔ 



-๓- 
 
 ๔. ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมไดกําหนดเกี่ยวกับการตออายุ
ใบรับแจงไว ดังน้ัน “การย่ืนใบแจงการขอขุดดินจะตองยื่นกอนวันที่ใบรับแจงใบเดิมหมดอายุหรือไม 
และการลงวันที่ออกใบรับแจงการขุดดินจะตองออกใหวันที่ตอเน่ืองกับใบรับแจงใบเดิมหรือไม 

  จึงเรียนมาเพื ่อโปรดพิจารณา ผลเปนประการใดโปรดแจงใหจังหวัดนนทบุรีทราบดวย 
จักขอบคุณย่ิง 

      ขอแสดงความนับถือ  
    เชิดวิทย 

 

                                  (นายเชิดวิทย ฤทธ์ิประศาสน) 
                                  ผูวาราชการจังหวัดนนทบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๕๕ 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
โทร./โทรสาร ๐ – ๒๕๘๐ - ๐๗๒๓ – ๔ 
 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๕๐๕๑                                                               กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                              ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                              กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                              ๑๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๐ 

เรื่อง  หารือการขุดดินของนาย ก. 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี 

อางถึง  หนังสือจังหวัดนนทบุรี ดวนมาก ที่ นบ ๐๐๒๒.๒/๖๙๔๔ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๐ 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดนนทบุรีไดขอหารืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองกรณี
การขอขุดดินของนาย ก. เกี่ยวกับการขอใบรับแจงการขุดดินบริเวณหมูที่ ๔ ตําบลทวีวัฒนา อําเภอไทรนอย 
จังหวัดนนทบุรี รวม ๔ ประเด็น ดังความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา ไดนําเรื่องหารือดังกลาวเสนอใหคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดิน พิจารณาโดยมผีูแทนจังหวัดนนทบุรี และผูแทนองคการบริหารสวนตําบลทวีวัฒนา เขารวมประชุม
เพื่อช้ีแจงขอเท็จจริง และรายละเอียดตาง ๆ ตอคณะกรรมการการขุดดินและถมดินแลว ที่ประชุมมีความเห็น
ดังตอไปน้ี 
 ๑. กรณีการขุดดินของนาย ก. ซึ่งไดรับแจงการขุดดิน ๒ ฉบับ ที่มีระยะเวลาการขุดดิน
ไมตอเนื่องกันจะถือวาเปนการประกอบธุรกิจการขุดดินตอเนื่องกันหรือไมนั้น เห็นวา ตามมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูมีอํานาจ
พิจารณาออกใบรับแจงการขุดดินใหกับผูประสงคจะทําการขุดดิน โดยกําหนดระยะเวลาเริ่มตนและวันสิ้นสุด
ของการดําเนินงานไวแลว และในบทบัญญัติไมไดกําหนดเกี่ยวกับการตออายุใบรับแจงไว จึงไมสามารถ
จะตออายุได ดังน้ัน เมื่อครบกําหนดเวลาตามใบรับแจงผูขุดดินจะตองหยุดการขุดดินและหากประสงคจะทํา
การขุดดินตอไป ผูขุดดินจะตองมาย่ืนความประสงคจะทําการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ินใหมตามมาตรา ๑๗ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

 
 

 
 
 
 
 
 
 

/๒. ในกรณี 
 

 
 
 
 
 

 หนา  ๕๖ 



-๒- 
 
 ๒. ในกรณีที่ผูประกอบกิจการขุดดินที่อาจเขาขายเปนการประกอบกิจการโรงงานที่ตองหาม
ตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘ อยูในอํานาจของคณะกรรมการผังเมือง
ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และกรมโยธาธิการและผังเมืองไดสงเรื่องใหคณะกรรมการผงัเมอืง
พิจารณาใหความเห็นในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

       ขอแสดงความนับถือ  
      สุรพล 

   

 (นายสุรพล  พงษไทยพฒัน) 
                                        วิศวกรใหญ ปฏิบัติราชการแทน 
                                        อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๕๗ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ – ๔๓๖๐ – ๑ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ - ๔๓๖๖ – ๗ 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส co_bldgctrl@dpt.go.th 
 



 
 
ดวนที่สุด 
ที่ มท ๐๗๑๐/๐๘๙๓                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                             ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                             กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                               ๔ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  หารือเรื่องการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

อางถึง  หนังสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ ดวนที่สุด ที่ ปข ๐๐๑๗/๘๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดประจวบคีรีขันธแจงวาในพื้นที่โครงการกอสรางโรงงานถลุงเหล็ก
ของบริษัท ก. ไดมีการเขาดําเนินการถมดินและขุดลอกคลองตามโครงการดังกลาว โดยองคการบริหาร
สวนตําบลแมรําพึงไดรับแจงการอนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเห็นวา
การรับแจงดังกลาวเปนอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินที่จะดําเนินการในที่ดินบริเวณโครงการไดไมจําเปนจะตอง
รอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนถูกตองเปนธรรม และเปนการระงับ
ขอขัดแยง ซึ่งอาจกอใหเกิดความรุนแรงในพื้นที่ได จังหวัดประจวบคีรีขันธจึงขอหารือวาการที่องคการบริหาร
สวนตําบลแมรําพึงออกใบรับแจงถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหบริษัท ก. 
จะตองรอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) กอนหรือไม และกรณีดังกลาวมีแนวทางปฏิบัติอยางไร 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาแลวขอเรียนวา ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ไดกําหนดใหการอุตสาหกรรมเปนประเภทโครงการหรือกิจการในลําดับที่ ๑๐ ของบัญชีทายประกาศฯ 
ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
เพื่อดําเนินการใหความเห็นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยโรงงานถลุงเหล็กเปนกิจกรรมหน่ึงในประเภทโครงการหรือกิจการอุตสาหกรรมประเภท
อุตสาหกรรมเหล็กและ/หรือเหล็กกลาที่มีกําลังผลิตต้ังแต ๑๐๐ ตันตอวัน ลําดับที่ ๑๐ (๕) ของบัญชีทายประกาศฯ 
ดังน้ัน โครงการกอสรางโรงงานถลุงเหล็กของบริษัท ก. จึงตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตองศึกษาการเกิดผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางออม ทั้งในลักษณะของผลกระทบในระยะสั้น
และระยะยาวตอสิ่งแวดลอม กลุมทรัพยากรคุณคาตาง ๆ ที่มีตอมนุษย รวมทั้งผลกระทบที่ไมสามารถกลับคืนได 
แลวจึงทําการสรุปผลเสียหายทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น วิเคราะหแสดงความสัมพันธระหวางผลกระทบ
เหลาน้ันกับ 
 
 

/โครงการ 
 

 
 
 

 หนา  ๕๘ 



-๒- 
 
โครงการและทางเลือกตาง ๆ ของโครงการตองจัดทําทั้งโครงการไมสามารถแยกสวนได ดังน้ัน การที่
ผูประกอบการจะเริ่มดําเนินการกอสรางโครงการดังกลาวไมวาจะในข้ันตอนการเตรียมพื้นที่ขุดดินหรือถมดิน
ในพื้นที่บริเวณกอสรางก็จะตองไดรับการประเมิน ผลกระทบและเสนอมาตรการปองกันแกไขรวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบสิ่งแวดลอมกอน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ  
     สุรพล 

   

 (นายสุรพล  พงษไทยพฒัน) 
                                        วิศวกรใหญ ปฏิบัติราชการแทน 
                                        อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา ๕๙ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๕๘ – ๖๐ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๖ – ๖๗ 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส co_bldgctrl@dpt.go.th 
 



 
 
 
ที่ สพ ๗๔๖๐๑/๑๖๐                                                        ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานกุม 
  ๑๗๗ หมูที่ ๒ ตําบลบานกุม  
  อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบรุ ี
   ๗๒๑๑๐ 

                                                               

๑๒  มีนาคม  ๑๕๕๑ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติราชการตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พรอมทั้งขอรับแบบฟอรม 
        สําเนากฎกระทรวง ระเบียบและเอกสารรายละเอียดที่คณะกรรมการการขุดดินและถมดินกําหนดข้ึน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 เน่ืองดวยองคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความประสงค
จะขอหารือถึงแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ี 
 ๑. ตามมาตรา ๑๗ แหง พ.ร.บ. ดังกลาว ซึ่งระบุไววา “ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึก
จากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด....” 
  ตามขอกฎหมายดังกลาวขางตน เจาพนักงานทองถ่ินจะประกาศกําหนดตํ่ากวาสามเมตร
หรือมีพื้นที่ปากบอดินไมเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตรไดหรือไม และการประกาศดังกลาวจะตองสงไปปดประกาศ
ที่ไหนบาง 
 ๒. ในการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด ตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ตามมาตรา ๓๕, ๓๖, ๓๗, ๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑ หากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่พบเห็น
การกระทําความผิดซึ่งหนาจะสามารถดําเนินการจับกุมผูกระทําผิดเองไดหรือไม หรือวาจะตองแจงความ
ตอเจาหนาที่ตํารวจใหเปนผูจับกุมแทนและกระบวนการดําเนินคดีแกผูกระทาํความผิดจะตองดําเนินการ
ตามข้ันตอนอยางไรบาง 
 ๓. ตามที่มาตรา ๔๔ ระบุวา “ใหถือวาเจาของอสังหาริมทรัพยที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับที่ดิน
ที่มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนและไดรับความเสียหาย เน่ืองจากการกระทําความผิดนั้นเปนผูเสียหาย
ตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา” น้ัน 
  ตามกฎหมายมาตรา ๔๔ ดังกลาว ผูเสียหายจะแจงความรองทุกขเพื่อดําเนินคดีจะไปแจง
กับใครระหวางเจาหนาที่ตํารวจหรือวาเจาพนักงานทองถิ่น และถาแจงความกับเจาพนักงานทองถิ่น
ข้ันตอนการดําเนินการตอไปของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองทําอยางไรบาง โดยเฉพาะกระบวนการสอบสวน
ใครจะเปนเจาพนักงานสอบสวน 
 ๔. ตามมาตรา ๔๒ ของ พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ระบุไววาใหเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือผูรับมอบหมายมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูตองหาไดจะมีข้ันตอนดําเนินการอยางไรและเจาพนักงานทองถ่ิน
จะเปรียบเทียบปรับโดยมีหลักเกณฑราคาคาปรับสูงตํ่าอยางไรและคาปรับที่ไดถือเปนรายไดของ อบต.  
ใชหรือไม 
 

/อน่ึง 
 
 

 หนา  ๖๐ 



-๒- 
 
 อน่ึง องคการบริหารสวนตําบลบานกุมหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับการตอบขอหารือจากทาน
เพื่อจะไดใชเปนแนวทางปฏิบัติราชการตอไป และในคราวเดียวกันน้ีองคการบริหารสวนตําบลบานกุมมีความประสงค
ขอเอกสารระเบียบ กฎหมายและแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังตอไปน้ี 
 ๑. กฎกระทรวงที่คณะกรรมการการขุดดินและถมดินออกตามมาตรา ๖ ทั้งหมด พรอมทั้ง
แบบฟอรมที่เกี่ยวของ 
 ๒. ตัวอยางหรือสําเนาขอบัญญัติทองถิ่นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นไดออกไวแลว  
ตามมาตรา ๘ เพื่อองคการบริหารสวนตําบลบานกุมใชเปนตัวอยางในการพิจารณาเพือ่ออกขอบัญญัติของตนเอง 
 ๓. กฎกระทรวงที่กําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมงานที่ออกตามมาตรา ๑๗ (๖) 
 ๔. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตามมาตรา ๑๗ (๙) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะหดวย จักเปนพระคุณอยางย่ิง 

      ขอแสดงความนับถือ  
     วิโรจน 

 

(นายวิโรจน  จูงใจ) 
                                        รองนายกองคการบรหิารสวนตําบล 
                                        รักษาราชการแทนนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๖๑ 

สํานักปลัดฯ 
โทร. ๐-๓๕๒-๑๒๙๒ ตอ ๑๐๔, ๑๐๕ 
โทรสาร ๐-๓๕๕๒-๑๒๙๒ ตอ ๑๑๑ 
www.bankm.go.th 
 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๓๕๘๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                              ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                              กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                               

๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๑ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกุม 

อางถึง  หนังสือองคการบริหารสวนตําบลบานกุม ที่ สพ ๗๔๖๐๑/๑๖๐ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 ตามหนังสือที่อางถึง องคการบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี

 ไดหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองถึงแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดังความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา ไดนําขอหารือดังกลาวเสนอใหคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดินพิจารณา โดยมีผูแทนองคการบริหารสวนตําบลบานกุม เขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงรายละเอียดดวย 
คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวมีความเห็นดังตอไปน้ี  
 ๑. มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหเจาพนักงานทองถ่ิน
สามารถประกาศกําหนดความลึกบอดินใหนอยกวาสามเมตร หรือพื้นที่ปากบอดินใหนอยกวาหน่ึงหมื่นตารางเมตร
ที่จะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นได โดยในขั้นตอนการออกประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นนั้น 
จะตองประกอบดวยหลักการและเหตุผลในการออกประกาศ ซึ่งจะตองไมขัดแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และตองดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยตองไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินดวย นอกจากน้ันจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและติดประกาศใหประชาชนในพื้นที่รับทราบ 
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที ่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการกํานัน 
และที่ทําการผูใหญบาน แหงทองที่ที่กําหนดไวในประกาศ นอกจากน้ีหากมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของก็จะตอง
พิจารณาดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดดวย 
 ๒. กรณีที่มีผูกระทําฝาฝนตามมาตรา ๓๕ ถึง ๔๑ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ที่เจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายพบเห็นการ
กระทําความผิดซึ่งหนา จะดําเนินการจับกุมผูกระทําความผิดเองน้ัน อาจกระทําไดแตจะตองดําเนินการ
โดยรอบคอบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 

/๓. เจาของ 
 

 
 
 
 

 หนา  ๖๒ 



-๒- 
 

 ๓. เจาของอสังหาริมทรัพยที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
และไดรับความเสียหาย เน่ืองจากการกระทําความผิดน้ัน เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
จะตองแจงความรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถ่ินไมมีอํานาจรับแจงความรองทุกข 
และกระบวนการสอบสวนเปนอํานาจของพนักงานสอบสวนตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
 ๔. เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นมอบหมายมีอํานาจ ตามมาตรา ๔๒ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อาจเปรียบเทียบปรับผูกระทําฝาฝนกฎหมายได 
นอกจากกรณีตามมาตรา ๓๕ วรรคสอง ทั้งน้ี ตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด โดยขั้นตอนดําเนินการนั้น
เจาพนักงานทองถ่ินตองแจงความเปนคดีตอพนักงานสอบสวนกอน แลวใชผลการสอบสวนเพื่อพิจารณา
เปรียบเทียบปรับตามเจตนาของผูฝาฝนในการกําหนดอัตราคาปรับตองเปนไปตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด 
สวนคาปรับที่ไดนั้นใหพิจารณาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนด เชน พระราชบัญญัติกระจายอํานาจ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือกฎหมายวาดวยการเปรียบเทียบคดีอาญา เปนตน กลาวคือคาปรับใหตกเปนรายไดของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินแหงทองที่ที่มีการขุดดินน้ัน 
 อน่ึง สําหรับเอกสารระเบียบ กฎหมาย และแบบฟอรมแนะนําในสวนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน กรมโยธาธิการและผังเมืองไดมอบใหกับผูแทน
องคการบริหารสวนตําบลบานกุมที่เขารวมประชุมดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ  
     สุรพล 

   

 (นายสุรพล  พงษไทยพฒัน) 
                                        วิศวกรใหญ ปฏิบัติราชการแทน 
                                        อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา ๖๓ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๕๘ – ๖๑ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๖  
 



 
 
 
ที่ ชพ ๗๓๕๐๑/๖๖๒ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทุง 
  ๙๙ หมูที่ ๓ ตํานาทุง อ.เมือง ชพ ๘๖๐๐๐ 

  

๓  กันยายน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  ขอหารือเรื่องการบังคับใชตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลนาทุง ไดรับหนังสือรองเรียนจากประชาชนในบริเวณพื้นที่
หมูที่ ๕

 

ตําบลนาทุง วาไดรับความเดือดรอนจากการถมดินและการกอสรางอาคารของบริษัท ก. ทําใหไมมี
ชองทางนํ้าไหลสงผลใหพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเสียหายจากปริมาณนํ้าที่ทวมสูงข้ึนไมสามารถ
ประกอบอาชีพไดอยางปกติ 

 ในการน้ีองคการบริหารสวนตําบลนาทุง ไดพยายามดําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทแตยังไมบรรลุผล
เพื่อใหระดับนํ้าไดลดระดับหรือบรรเทาไดน้ัน ผูรองเรียนไดขอใหองคการบริหารสวนตําบลนาทุงไดบังคับใช
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยางไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องคการบริหารสวนทองถิ่นในรูปแบบ
ขององคการบริหารสวนตําบลน้ันไมเขาเงื่อนไขและหลักเกณฑในการบังคับใช โดยองคการบริหารสวนตําบลนาทุง 
จะตองดําเนินการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๓ (๔) 
น้ันถูกตองหรือไม 

 สําหรับการบังคับใชตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ (๖) 
เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง น้ัน ขณะน้ีพื้นที่ของตัวเมืองจังหวัดชุมพรอยูในระหวางหมดอายุ 
รอการประกาศใชใหม จึงไมสามารถบังคับใชกฎกระทรวงดังกลาวน้ันถูกตองหรือไม 

 องคการบริหารสวนตําบลนาทุง จึงใครขอทราบความเห็นและแนววิธีปฏิบัติเพื่อบังคับให
ผูที่ดําเนินการถมดินและขุดดินปดกั้นทางนํ้าไหล ซึ่งเปนที่ดินของเอกชนน้ัน สามารถดําเนินการบังคับใชอํานาจ
ไดมากนอยเพียงใดเพื่อเปนการบรรเทาและแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชนในพื้นที่ดังกลาวตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหในครั้งน้ี จักขอบคุณย่ิง 

      ขอแสดงความนับถือ  
     ชุลีพร  

   

                                   (นางชุลีพร เมอืงนิล) 
                                        นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทุง 
  
 
 
 
 
 
 

 

 หนา  ๖๔ 

สํานักปลัดฯ 
โทร. ๐-๗๗๖๕-๐๓๗๑ 
 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๑๐๔๒๑                                                                 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                             ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                             กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                                  ๑๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  ขอหารือการบงัคับใชตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาทุง 

อางถึง  หนังสือองคการบริหารสวนตําบลนาทุง ที่ ชพ ๗๓๕๐๑/๖๖๒ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ 

สิ่งที่สงมาดวย สําเนาพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในทองที่บางแหง 
                 ในจังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร  
                 จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานี และจังหวัดนราธิวาส  
                 พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 ตามหนังสือที่อางถึง องคการบริหารสวนตําบลนาทุงไดหารือเกี่ยวกับการบังคับใช
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เน่ืองจากไดรับหนังสือรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่
บริเวณหมูที่ ๕ ตําบลนาทุง อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร วาไดรับความเดือดรอนจากการถมดิน
และการกอสรางอาคารของบริษัท ก. ทําใหไมมีชองทางนํ้าไหลสงผลใหพื้นที่ประกอบการเกษตรไดรับความเสยีหาย
จากปริมาณนํ้าที่ทวมสูงข้ึน ไมสามารถประกอบอาชีพไดอยางปกติ จึงขอหารือรวม ๒ ประเด็น ดังน้ี 
 ๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ินในรูปแบบองคการบริหารสวนตําบลน้ันไมเขาเงื่อนไข        
และหลักเกณฑในการบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน องคการบริหารสวนตําบลนาทุง        
จะตองดําเนินการประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๓ (๔) น้ัน 
ถูกตองหรือไม 
 ๒. การบังคับใชตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ (๖)        
เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผัง เม ือง นั ้น ขณะนี้ผ ัง เม ืองรวมเมืองชุมพรไดหมดอายุ         
และอยูในระหวางรอการประกาศใหม จึงไมสามารถบังคับใชกฎกระทรวงดังกลาวน้ัน ถูกตองหรือไม        
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 
 
 
 
 

/ กรมโยธาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๖๕ 



-๒- 
 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา       
ขอหารือดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ โดยมีผูแทนองคการบริหารสวนตําบลนาทุง เขารวมประชุม
ช้ีแจงขอมูลและรายละเอียดแลวขอเท็จจริงปรากฏวา พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลนาทุงไดมีการประกาศ
พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในทองที่บางแหงในจังหวัดสมุทรสงคราม 
จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จังหวัดสงขลา จังหวัดปตตานีและจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๓๔ 
ดังน้ัน จึงเขาเงื่อนไขและหลักเกณฑ ตามมาตรา ๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ที่กําหนดใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินในบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลนาทุง จึงสามารถบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ  
    สุรชัย 

  

(นายสุรชัย พรภัทรกลุ) 
                                ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
                               รักษาการในตําแหนงวิศวกรใหญ 
                             ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๖๖ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๕๘-๖๐ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 



 
 
 
ที่ อด ๕๒๐๐๔/๗๕๖๑ สํานักงานเทศบาลนครอุดรธานี 
  ถนนอธิบดี อด ๔๑๐๐๐ 

  

๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

สิ่งที่สงมาดวย  ผังบริเวณและแบบแปลน  จํานวน ๒ แผน 

 ดวยเทศบาลนครอุดรธานี ไดรับใบแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อทําการถมดิน
ในบริเวณที่วางคิดเปนพื้นที่ประมาณ ๘,๔๖๑ ตารางเมตร ซึ่งบริเวณดังกลาวเดิมมีสภาพเปนแกมลิงรับนํ้า
บริเวณโดยรอบเพื่อระบายออกสูทางระบายนํ้าของถนนเลี่ยงเมือง แตทั้งน้ีทางสาธารณะตลอดจนทางระบายนํ้า
ของพื้นที่บริเวณดานหลังที่ดินแปลงที่จะทําการถมดินสภาพพื้นที่สวนใหญลาดเอียงลงไปยังที่ดินแปลงดังกลาว 
เจาพนักงานทองถ่ินโดยนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ไดพิจารณาใบแจงการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง 
และวรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีความเห็นวาในบริเวณดังกลาวมีปญหา
นํ้าทวมขังอยูเปนประจํา และที่ดินแปลงที่จะทําการถมดินเดิมมีสภาพเปนแกมลิงรองรับนํ้าที่ระบายมาจากบริเวณ
โดยรอบกอนที่จะระบายนํ้าออกสูทางระบายนํ้าของถนนเลี่ยงเมือง หากที่ดินแปลงดังกลาวมีการถมดินจะทาํให
เจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือประชาชนโดยรอบในบริเวณดานหลังไดรับความเดือดรอนไมสามารถระบายนํ้า
ออกสูทางระบายนํ้าของถนนเลี่ยงเมืองได ดังน้ัน เทศบาลนครอุดรธานี จึงขอเรียนหารือมายังคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดิน หากเทศบาลนครอุดรธานีจะพิจารณาวาที่ดินแปลงดังกลาวจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอ 
ที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่นโดยจัดใหมีการรองรบันํ้าจากบรเิวณ
ขางเคียงและทางสาธารณประโยชนที่อยูบริเวณดานหลังเพื่อระบายลงสูทอระบายนํ้าของที่ดินแปลงที่จะทาํ
การถมดินกอนที่จะระบายลงสูทางระบายนํ้าของถนนเลี่ยงเมืองไดหรือไม 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากผลเปนประการใดโปรดแจงใหเทศบาลนครอุดรธานีทราบดวย

 จักเปนพระคุณย่ิง 

      ขอแสดงความนับถือ  
    กิตติกร  

   

                                   (นายกิตติกร ทีฆธนานนท) 
                                        รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบติัราชการแทน 
  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 
  
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๖๗ 

สํานักการชาง 
สวนควบคุมอาคารและผังเมือง 
โทร. ๐-๔๒๓๒-๕๑๗๖ – ๘๕ ตอ ๖๐๕ 
E – mail:muniudon@hotmail.com 
 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๑๑๑๓๔  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

      

   ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  ขอหารือการบงัคับใชตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี 

อางถึง  หนังสือเทศบาลนครอุดรธานี ที่ อด ๕๒๐๐๔/๗๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลนครอุดรธานีขอหารือกรณีไดรับใบแจงการถมดินในบริเวณที่วาง
ของเอกชน ซึ่งมีสภาพเปนพื้นที่รับนํ้าและเปนทางผานของนํ้าที่ระบายจากที่ดินแปลงใกลเคียงลงสูทางระบายนํ้า
ของถนนเลี่ยงเมือง ซึ่งหากที่ดินแปลงดังกลาวมีการถมดินจะทําใหเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงและประชาชน
โดยรอบในบริเวณดานหลังไมสามารถระบายนํ้าออกสูทางระบายนํ้าของถนนเลี่ยงเมืองได เทศบาลจะสามารถ
กําหนดเงื่อนไขในการออกใบรับแจงการถมดินตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ใหผูดําเนินการถมดินแปลงดังกลาวจัดใหมีการรองรับนํ้าจากบริเวณขางเคียงและทางสาธารณประโยชน    
ที่อยูบริเวณดานหลังเพื่อระบายลงสูทอระบายนํ้าของที่ดินแปลงที่จะทําการถมดินกอนที่จะระบายลงสูทางระบายนํ้า
ของถนนเลี่ยงเมืองไดหรือไม ความละเอียดแจงแลว น้ัน

  กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา
ขอหารือดังกลาว เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยมีผูแทนเทศบาลนครอุดรธานีเขารวมประชุม
ช้ีแจงขอมูลรายละเอียดขอเท็จจริงแลวมีความเห็นวา ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหผูที่จะดําเนินการถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง
และมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตรจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดและจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าในบริเวณที่จะทําการถมดินเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอน
แกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น ไมรวมถึงการรับนํ้าหรือระบายนํ้าจากบริเวณขางเคียงโดยรอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ของแปลงที่ดิน 
 
 
 
 

 

 หนา  ๖๘ 



- ๒ - 
 
ของแปลงที่ดินที่จะทําการถมดินออกสูทางระบายนํ้าสาธารณะ ซึ่งการจัดใหมีการระบายนํ้าลงสูทางระบายนํ้า
สาธารณะน้ันเปนหนาที่ของเทศบาลนครอุดรธานี ดังน้ัน เทศบาลนครอุดรธานีจึงไมสามารถกําหนดเงื่อนไข
ในการออกใบรับแจงการถมดินตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ใหผูดําเนินการถมดินตองจัดใหมีการรองรับนํ้าจากพื้นที่บริเวณโดยรอบแปลงที่ดินที่จะทําการถมดินเพือ่ระบาย
ลงสูทางระบายนํ้าของถนนเลี่ยงเมืองได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๙ - ๖๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 
 

 หนา  ๖๙ 

สุรชัย  
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
รักษาราชการในตําแหนงวิศวกรใหญ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 



 
 
 
ที่ กส ๕๓๕๐๑/๖๒๖ สํานักงานเทศบาลตําบลกุดหวา 
  ถนนสมเด็จ – มุกดาหาร  กส ๔๖๑๑๐ 

  

๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 

เรื่อง  หารือการตราเทศบัญญัติการควบคุมการขุดดินถมดินและขนดิน 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนารางเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการขุดดินถมดินและขนดิน  จํานวน     ๑   ชุด  

 ดวยเทศบาลตําบลกุดหวา อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ ไดจัดทํารางเทศบัญญัติ
วาดวยการควบคุมการขุดดินถมดินและขนดิน และเรื่องอยูระหวางข้ันรับหลักการของสภาเทศบาลตําบลกุดหวา 
(จะประชุมสภาเทศบาล ในวาระที่ ๒ ข้ันแปรญัตติในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๓) ฉะน้ัน เพื่อเปนแนวทาง 
การปฏิบัติที่ถูกตอง เรื่อง การขุดดินถมดิน ประกอบกับหนวยงานของทานเปนองคกรที่มีหนาที่รับผิดชอบ 
และใหคําปรึกษาแกหนวยงาน องคกรของรัฐเทศบาลตําบลกุดหวา มีขอหารือตามขอเท็จจริงดังน้ี 
 ๑. การจัดทําเทศบัญญัติเรื่อง การขุดดินถมดินของเทศบาล กรณียังไมมีประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย 
กําหนดในเขตพื้นที่ เพื่อควบคุมการขุดดินและถมดิน เทศบาลจะอาศัยอํานาจความตามมาตรา ๗ (๒) 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อออกเปนเทศบัญญัติควบคุมการขุดและถมดิน
ภายในเขตเทศบาลไดหรือไม 
 ๒. การขุดดินกรณีไมมีวิศวกรควบคุมเทศบาลใหนายชาง (ระดับ ๓ – ๖ว) ควบคุมการขุดดิน
ที่มีการขุดดินที่มีความลึกไมเกนิ ๓ เมตร ไดหรือไม 
 ๓. การถมดินหากเทศบาลจะกําหนดการถมดิน โดยใชหลังถนนสาธารณะเปนเกณฑกําหนด
เรื่องการถมดินโดยใหถมดินไดไมเกิน ๐.๓๐ เมตร โดยวัดจากหลังพื้นถนนสาธารณะเปนตัวกําหนดจะไดหรือไม 
 ๔. เทศบาลตองการควบคุมการขนดินภายในเขตเทศบาล โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
วาดวยการรักษาความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อเพิ่มเติม 
ควบเขากับเทศบัญญัติการควบคุมการขุดดินถมดินและขนดินของเทศบาลไดหรือไม 
 

/๕. ตามเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๗๐ 



-๒- 
 
 ๕. ตามเอกสารสิ่งที่สงมาดวย เทศบาลตําบลกุดหวา ขอความอนุเคราะหทานชวยชี้แนะ
ความถูกตองเรื่องใชถอยคํา การอาศัยอํานาจขอกฎหมาย เพื่อตราในรางเทศบัญญัติฯ หากขอความใดเห็นควร
แกไขหรือเพิ่มเติมกรุณาชวยช้ีแนะตามความเหมาะสม 
 ๖. การเก็บคาธรรมเนียมการแจงการขุดดินและถมดิน ตองจัดเก็บตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ใชหรือไม อน่ึงเทศบาลตําบลกุดหวาจะกําหนดคาธรรมเนียม
เกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน โดยการกําหนดข้ึนเองไดหรือไม 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ  
    สาริกา  

   

                                   (นายสาริกา  อุทรักษ) 
  นายกเทศมนตรีตําบลกุดหวา 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๗๑ 

สํานักปลัดเทศบาล 
งานนิติกร 
โทร. ๐ –๔๓๑๓-๓๗๓๓ 
 
 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๐๘๑๗  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

      

   ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หารือการตราเทศบญัญัติการควบคุมการขุดดินถมดินและขนดิน 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลกุดหวา 

อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลกุดหวา ที่ กส ๕๓๕๐๑/๖๒๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

 ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลตําบลกุดหวาขอหารือกรณีเทศบาลฯ ไดจัดทํารางเทศบัญญัติ

         วาดวยการควบคุมการขุดดิน ถมดินและขนดิน เพื่อควบคุมการขุดดิน ถมดินและขนดิน ในเขตเทศบาลตําบลกุดหวา 
อําเภอกุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ วาการออกขอกําหนดในเรื่องตาง ๆ ในรางเทศบัญญัติฯ สามารถกําหนดได
หรือไม อยางไร ความละเอียดแจงแลว น้ัน

  กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา          
ขอหารือดังกลาว เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ โดยมผีูแทนเทศบาลตําบลกุดหวาเขารวมประชุมช้ีแจง
ขอมูลรายละเอียดขอเท็จจริงและมีความเห็นดังน้ี 
 ๑. พื้นที่ ในเขตเทศบาลตําบลกุดหว าเปนพื้นที่บัง คับใชพระราชบัญญัติการขุด ดิน             
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งน้ีเปนไปตามนัยแหงมาตรา ๓ (๑) เทศบาลสามารถบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินไดโดยไมตองตรากฎหมายออกมารองรับการบังคับใชอีก กรณีที่เทศบาลจะออกเทศบัญญัติ         
ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสองไดน้ัน จะตองเปนกรณี
ที่ ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามความในมาตรา ๖ เทาน้ัน การออกเทศบัญญัติ                  
ที่มีลักษณะเปนการกําหนดเรื่องตาง ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในมาตรา ๖ ที่กฎหมายมิไดใหอํานาจ          
ในการออกขอบัญญัติทองถ่ินไวไมสามารถกระทําได 
 ๒. ตามมาตรา ๑๗ (๖) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนด      
ใหในการแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน ผู ดําเนินการมีหนาที่ที่จะตอง ย่ืนเอกสารแจงขอมูล                   
ช่ือผูควบคุมงานดวย ซึ่ งจะตองเปนผูมี คุณสมบั ติตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบั ติ               
ของผูควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ไดกําหนดใหผูไดรับ
  
 
 
 
 
 

/ ใบอนุญาต 
 
 
 
 

 หนา  ๗๒ 



- ๒ - 
 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิศวกรเปนผูควบคุมงาน 
การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบอเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร                 
หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด  
  กรณีที่มีการขุดดินที่มีความลึกไม เกินสามเมตรไมอยู ในบังคับตามกฎหมายที่จะตองมี      
วิศวกรเปนผูควบคุมงานขุดดิน ซึ่งเจาหนาที่ของทองถ่ินหรือเจาหนาที่ของเทศบาลไมใชผูควบคุมงาน          
แตเปนผูที่ตองกํากับดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ๓. หากพิจารณาเฉพาะการกําหนดเกี่ยวกับการหามถมดินซึ่งเปนเรื่องตามมาตรา ๖ (๑)   
กรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องน้ีในพื้นที่ของเทศบาลก็สามารถออกเทศบัญญัติได ซึ่งการกําหนด
ระดับการถมดินโดยอางอิงระดับถนนสาธารณะสามารถกระทําได 
 ๔. การออกขอบัญญัติทองถ่ินตองเปนไปตามอํานาจที่กฎหมายใหไว การจะนําบทบัญญัติ
ตามกฎหมายอื่นมากําหนดไวในขอบัญญัติทอง ถ่ินตองเปนเรื่องตามมาตรา ๖ และตองสอดคลอง                   
กับเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน การขนดินมิใชเรื่องตามมาตรา ๖ สวนกรณี
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ .ศ. ๒๕๓๕ น้ัน             
ไมไดใหอํานาจทองถ่ินไปออกเทศบัญญัติ กําหนดเพียงใหทองถ่ินบังคับใชกฎหมายเทาน้ัน 
 ๕. กรณีการออกขอบัญญัติทองถ่ินจะตองเปนไปตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ กลาวคือ 
  ก) กรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลวใหองคกรปกครอง           
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียด
ในเรื่องน้ันเพิ่มเติมหรือกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
  ข) กรณีที่ ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามความในมาตรา ๖             
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันได 
  ค) กรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติม         
จากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง จะตองไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
  ง) กรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง     
ใหมีผลบังคับใชไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมั ติ            
จากรัฐมนตรี 
  ดังน้ัน รางเทศบัญญัติ เรื่อง ควบคุมการขุดดิน ถมดินและขนดิน ที่กําหนดในเรื่องตาง ๆ 
นอกเหนือจากที่กําหนดในมาตรา ๖ เชน การกําหนดใหมีเรื่องการอนุญาต การขนดิน คาธรรมเนียมการขุดดิน
และถมดิน หรือการกําหนดบทกําหนดโทษที่กฎหมายมิไดใหอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถ่ินไว            
ไมสามารถกระทําได 
 

/ ๖. ตามมาตรา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๗๓ 



- ๓ - 
 
 ๖. ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนด               
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจาย               
ตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดิน          
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว เทศบาลจะตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงไมสามารถกําหนดข้ึนเองได  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๙ - ๖๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 
 
 
 

 หนา  ๗๔ 

 สุรชัย 
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 



 
                                                                     ต.หมากแขง อ.เมืองอุดรธานี 
                                                                                        จ.อุดรธานี ๔๑๐๐๐ 

  ๑๘  มกราคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอหารือเรื่องการถมดิน 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 ดิฉันขอหารือในกรณีที่ไดแจงการถมดินกับทางเทศบาลโดยถูกตองครบถวนโดยจัดทํากําแพงกันดิน

 

ทําทางระบายนํ้าในที่ดินที่ถมออกสูรางระบายนํ้าสาธารณะขางถนนเลี่ยงเมืองเพื่อมิใหนํ้าในที่ดินที่ถมไหลไป
ที่ดินขางเคียง และที่ดินขางเคียงโดยรอบก็มีการถมดินและมีทางระบายนํ้าตามปกติอยูแลว ดังน้ีคือ 
 ๑. การที่ทางเทศบาลไดขอชะลอการพิจารณาใบแจงการถมดินไวกอนจนกวาจะทราบผลการ
หารือจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินน้ันสามารถทําไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๒. การที่ทางเทศบาลไดชะลอการพิจารณาใบแจงการถมดินไวกอนเพราะเกรงวาอาจจะ
กอใหเกิดปญหานํ้าทวมขังในบริเวณโดยรอบน้ันสามารถทําไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๓. กรณีที่ไดแจงการถมดินกับทางเทศบาลโดยถูกตองครบถวนแลวแตทางเทศบาลไมออกใบ
รับแจงการถมดินใหภายใน ๗ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงน้ัน ผูแจงการถมดินควรทําอยางไรตอไปจึงจะสามารถ
ถมดินได และทางเทศบาลจะตองรับผิดชอบอะไรหรือไม 
 ๔. ในการพิจารณาใบแจงการถมดินของทางเทศบาลตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ จะตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ ดวยหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๕. การที่ทางเทศบาลใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ กําหนดให 
“เจาของที่ดินจําตองรับนํ้าซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน ถากอนที่ระบายน้ันนํ้าไดไหลเขา
มาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยูแลว” เพื่อใหผูแจงการถมดินจะตองรับผิดชอบการระบายนํ้าจากที่ดิน
โดยรอบผานที่ดินที่จะถมน้ัน สามารถทําไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๖. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ น้ัน ถาผูแจงการถมดินไมยินยอมให
นํ้าบริเวณโดยรอบไหลผานที่ดินที่ไดแจงการถมดินน้ัน ทางเทศบาลจะชะลอการพิจารณาใบแจงการถมดิน
หรือไมออกใบแจงการถมดินใหน้ันสามารถทําไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๗. ที่ทางเทศบาลช้ีแจงวาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ กําหนดให 
“เจาของที่ดินจําตองรับนํ้าซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน ถากอนที่ระบายน้ันนํ้าไดไหลเขา
มาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยูแลว” น้ัน การที่ที่ดินโดยรอบมีการถมสูงข้ึนและมีทางระบายนํ้าออกสูทาง
สาธารณะไดอยูแลว ที่ดินโดยรอบจะอางถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ เพื่อระบายนํ้า
จากที่ดินโดยรอบผานที่ดินที่ไดแจงการถมดินเพื่อเพิ่มทางระบายนํ้าอีกทางหน่ึงไดหรือไมเพราะเหตุใด 
 ๘. การที่ที่ดินโดยรอบมีการถมดินสูงข้ึนและระบายนํ้าในที่ดินน้ันออกสูที่ดินขางเคียงที่ตํ่ากวา
ถือวาเปนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไมอยางไร และถือวาเปน
การระบายนํ้าตามธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ หรือไมอยางไร 

  จึงเรียนมาเพื่อขอใหทานชวยตอบขอหารือใหดวยเพื่อใหเกิดความเขาใจและเพื่อใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติใหถูกตองตอไป และขอขอบคุณพระคุณทานเปนอยางสูง มา ณ โอกาสน้ีดวย 

      ขอแสดงความนับถือ  
       ก. 

   

                                   (นางสาว ก.) 
 

 หนา  ๗๕ 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๒๙๐๐                                                                      กรมโยธาธิการและผังเมือง 
                                                                                               ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
                                                                                             กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

                                                                 ๑๙  เมษายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอหารือเรื่องการถมดิน 

เรียน  นางสาว ก. 

อางถึง  หนังสือของทาน ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓ 

 ตามหนังสือที่อางถึง ทานไดขอหารือกรณีที่ทานไดแจงการถมดินกับเทศบาลนครอุดรธานี

 
โดยถูกตองครบถวน โดยระบุในการแจงแลววา จะจัดทํากําแพงกันดินทําทางระบายนํ้าในที่ดินที่ถมออกสู       
รางระบายนํ้าสาธารณะขางถนนเลี่ยงเมืองเพื่อมิใหนํ้าในที่ดินที่ถมไหลไปที่ดินขางเคียงซึ่งที่ดินขางเคียงโดยรอบ
ก็มีการถมดินและมีทางระบายนํ้าตามปกติอยูแลว โดยมีประเด็นหารือดังน้ี 
 ๑. การที่เทศบาลไดขอชะลอการพิจารณาใบแจงการถมดินไวกอนจนกวาจะทราบผล        
การหารือจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินน้ันสามารถทําไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๒. การที่เทศบาลไดชะลอการพิจารณาใบแจงการถมดินไวกอนเพราะเกรงวาอาจจะกอใหเกิด
ปญหานํ้าทวมขังในบริเวณโดยรอบน้ันสามารถทําไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๓. กรณีที่ไดแจงการถมดินกับเทศบาลโดยถูกตองครบถวนแลวแตเทศบาลไมออกใบรับแจงการ
ถมดินใหภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับแจงน้ัน ผูแจงการถมดินควรทําอยางไรตอไปจึงจะสามารถถมดินได 
และเทศบาลจะตองรับผิดชอบอะไรหรือไม 
 ๔. ในการพิจารณาใบแจงการถมดินของเทศบาลตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ จะตองพิจารณาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ ดวยหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๕. การที่เทศบาลใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ ใหผูแจงการถมดิน
จะตองรับผิดชอบการระบายนํ้าจากที่ดินโดยรอบผานที่ดินที่จะถมน้ัน สามารถทําไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๖. ตามประมวล 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๗๖ 



-๒- 
 

 ๖. ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ น้ัน ถาผูแจงการถมดินไมยินยอม
ใหนํ้าบริเวณโดยรอบไหลผานที่ดินที่ไดแจงการถมดินน้ัน เทศบาลจะชะลอการพิจารณาใบแจงการถมดิน
หรือไมออกใบแจงการถมดินใหน้ันสามารถทําไดหรือไม เพราะเหตุใด 
 ๗. การที่เทศบาลช้ีแจงวาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ กําหนดให 
“เจาของที่ดินจําตองรับนํ้าซึ่งไหลเพราะระบายจากที่ดินสูงมาในที่ดินของตน ถากอนที่ระบายน้ันนํ้าไดไหล
เขามาในที่ดินของตนตามธรรมดาอยูแลว” นั้น การที่ที่ดินโดยรอบมีการถมดินสูงขึ้นและมีทางระบายนํ้า
ออกสูทางสาธารณะไดอยูแลว ที่ดินโดยรอบจะอางถึงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ 
เพื่อระบายนํ้าจากที่ดินโดยรอบผานที่ดินที่ไดแจงการถมดินเพื่อเพิ่มทางระบายนํ้าอีกทางหน่ึงน้ันไดหรือไม
เพราะเหตุใด 
 ๘. การที่ที่ดินโดยรอบมีการถมดินสูงข้ึนและระบายนํ้าในที่ดินน้ันออกสูที่ดินขางเคียงที่ตํ่ากวา
ถือวาเปนการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม อยางไรและถือวาเปน
การระบายนํ้าตามธรรมดาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ หรือไมอยางไร 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน  

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา  

 

๑. ในประเด็นหารือ ๑) และ ๒) ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน            
พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหผูที่ประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ
ที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตรจะตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถ่ิน
และตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียง
หรือบุคคลอื่น หากผูแจงไดดําเนินการแจงโดยถูกตองตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินแลว
ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงการถมดินภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง แตถาการแจง
เปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการแจงถาผูแจง
ไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถ่ินใหเจาพนักงานทองถ่ิน
มีอํานาจออกคําสั ่งใหการแจง เปนอันสิ้นผล แตถาผูแ จง ไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที ่กําหนด   
ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ ถูกตอง ดังน้ัน 
หากผูแจงการถมดินไดดําเนินการถูกตองตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินแลว เจาพนักงานทองถ่ิน
ตองออกใบรับแจงการถมดินใหกับผูแจงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด โดยไมอาจนําเอากรณี  
 
 
 
 
  
 
 

/ ที่อยู 
 
 
 

 
 หนา  ๗๗ 



-๓- 
 

ที่อยูระหวางหารือตอคณะกรรมการการขุดดินและถมดินหรือกรณีที่มีความกังวลวาการถมดินน้ัน                      
จะกอใหเกิดปญหานํ้าทวมขังในบริเวณโดยรอบมาเปนเหตุที่จะชะลอการพิจารณาออกใบรับแจงได 
 ๒. ในประเด็นหารือ ๓) กรณีที่ทานไดแจงการถมดินโดยถูกตองครบถวนตามที่กําหนด              
ตามมาตรา ๒๖ แลว แตเทศบาลมิไดออกใบรับแจงภายในกําหนด และทําใหทานไดรับความเดือดรอน     
หรือเสียหายอันเน่ืองจากการกระทําหรือละเวนการกระทําของหนวยงานทางปกครองก็สามารถติดตาม
สอบถามความคืบหนาการดําเนินการของเจาพนักงานทองถ่ินไดโดยตรงและมีสิทธ์ิฟองคดีตอศาลปกครองได 
 ๓. ในประเด็นหารือ ๔) ในการพิจารณาเพื่อออกใบรับแจงการถมดินตามพระราชบัญญัติ               
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน เทศบาลจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๒๖         
และกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเทาน้ัน โดยไมตองนําประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา ๑๓๔๐ มาประกอบการพิจารณาดวย เพราะกฎหมายนี้เปนการกําหนดสิทธิ 
และความรับผิดชอบของเจาของที่ ดินที่จะตองรับผิดชอบการระบายนํ้าตามธรรมชาติ ซึ่งหากไดรับ               
ความเสียหายจากการระบายนํ้าน้ัน เจาของที่ดินตํ่าอาจเรียกรองคาใชจายเพื่อการระบายนํ้าตามที่ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไวได 
 ๔. ในประเด็นหารือ ๕) และ ๗) เมื่อผูแจงการถมดินไดดําเนินการแจงการถมดิน โดยถูกตองแลว 
เทศบาลจะตองออกใบรับแจงใหภายในกําหนดตามมาตรา ๒๖ การที่ เทศบาลใหผูแจงการถมดิน                   
ตองรับผิดชอบการระบายนํ้าจากที่ดินโดยรอบผานที่ดินที่จะถมโดยไมออกใบรับแจงใหนั้น ไมสามารถ
กระทําได เ นื่องจากเหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ .ศ.  ๒๕๔๓ 
และกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินนั้นก็เพื ่อใหการขุดดินและถมดิน 
เปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ และปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง ดังน้ัน การที่เทศบาล
นําเอาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาพิจารณาประกอบการออกใบรับแจงการขุดดินและถมดินนั้น 
จึงไมถูกตองตามเหตุผลของการประกาศใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน รวมทั้งประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา ๑๓๔๐ เปนขอกําหนดเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบของเจาของที่ดินเทาน้ัน 
ตามที่กลาวมาแลว  
 ๕. ในประเด็นหารือ ๖) กรณีที่ผูแจงการถมดินไมยอมให นํ้าบริเวณโดยรอบไหลผานที่ ดิน                
ที่ไดแจงการถมดินน้ัน ก็ไมเปนเหตุใหเทศบาลจะชะลอการพิจารณาใบแจงการถมดินได 
 ๖. ในประเด็นหารือ ๘) ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินกําหนดใหการถมดิน           
ที่มีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงตองจัดใหมีการระบายนํ้าจากพื้นที่          
ที่ถมดินอยางเพียงพอที่จะไมกอให เกิดความเดือดรอนแก เจาของที่ ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น 
 
  
 

/ กรณีหาก 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๗๘ 



-๔- 
 
กรณีหากมีการถมดินโดยระบายนํ้าในที่ดินออกสูที่ดินขางเคียงและทําใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดิน
ที่อยูขางเคียงก็เปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ .ศ. ๒๕๔๓          
ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๗ แลวแตกรณี สวนการระบายนํ้าตามธรรมดาตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๓๔๐ หมายความเฉพาะการระบายนํ้าตามธรรมชาติ เชน นํ้าฝน ไมรวมถึง
นํ้าใชแลวหรือนํ้าโสโครก ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๒/๒๕๒๕ 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ  
                        สุรชัย 
                 (นายสุรชัย   พรภัทรกุล) 

                      วิศวกรใหญ 
                     ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๗๙ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๒-๖๓ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 



 
 
 
 
ที่ สป. ๗๓๑๐๓/๑๒๕.๑                                               ทําการองคการบริหารสวนตําบศีรษะจรเขนอย
                                                         ๔๔ หมูที่ ๘ อําเภอบางเสาธง สป ๑๐๕๔๐             

 

 

                                            ๒๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอหารือตาม พรบ. ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการไดรับ
หนังสือจากนาย ก. ซึ่งเปนผูรับจํานองที่ดินจาก บริษัท ข. เรื่องขอคัดคานการดําเนินการใด ๆ ของบริษัท ข. 
เชน การขออนุญาตกอสรางอาคาร การขอตอใบอนุญาตกอสรางอาคาร การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน 
เน่ืองจากบริษัท ข. ไดผิดสัญญาจํานองและไดฟองรองดําเนินคดีอยูในขณะน้ี ซึ่งตอมา บริษัท ข. ไดย่ืนเอกสาร
ขอตอใบอนุญาตกอสรางและขอใบรับแจงการขุดดิน ถมดิน จากองคการบริการสวนตําบลศีรษะจรเขนอย 
ดังน้ัน จึงมีประเด็นขอหารือดังน้ี 
 ๑. ตาม พรบ. ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ (๘) กําหนดใหผูขอใบรับแจงการขุดดินถมดิน 
ตองย่ืนเอกสารแจงขอมูลตาม (๘) คือ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 
คําวา ภาระผูกพันตาง ๆ หมายความรวมถึง การรับจํานองดวยหรือไม ถาการรับจํานองเปนภาระผูกพันตาง ๆ 
ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสีย การที่นาย ก. ทําหนังสือรองคัดคานการดําเนินการใด ๆ  ของบริษัท ข. น้ัน การขอใบรับแจง
และออกใบรับแจงการขุดดินถมดินของบริษัท ข. ตองไดรับคํายินยอม จากนาย ก. ผูรับจํานองดวยหรือไม 
อยางไร 
 ๒. บริษัท ข. ไดขอใบรับแจงการขุดดินถมดินจากองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย 
โดยแจงวาจะดําเนินการขุดดินทําบอเก็บนํ้า เพื่อใชในโครงการ แตปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาบริษัท ข. 
ไดนําดินที่ขุดไปขายใหกับเอกชนอื่นนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจจากกองบังคับการปราบปราม
การกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดทําการจับกุมในขอหากระทําความผิดตาม 
พรบ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ฐานรวมกันจัดต้ังโรงงานและประกอบกิจการประเภท ๓ (๒) โดยไมไดรับอนุญาต 
ในกรณีน้ีองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอยสามารถนําเหตุผลน้ี มาพิจารณาไมออกใบรบัแจงหรอืสัง่เพกิถอน
ใบรับแจงการขุดดินของบริษัท ข. ไดหรือไม 
 
 
 
 
 
 

/๓. กรณีม ี
 
 
 
 

 หนา  ๘๐ 
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 ๓. กรณีมีผูขอใบรับแจงการขุดดินตาม พรบ. ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยแจงความ
ประสงคขุดดินเพื่อพาณิชย ซึ่งเขาขาย พรบ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนการประกอบกิจการตามขอ ๓ (๒) 
ผูขอใบรับแจงการขุดดินถมดินตองไดรับใบอนุญาตจัดต้ังโรงงานจากอุตสาหกรรมจังหวัดมาประกอบการขอใบรับแจง
ดวยหรือไม อยางไร 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุเคราะห 

      ขอแสดงความนับถือ  
    พยนต  

   

                                   (นายพยนต  เอี่ยมสะอาด) 
                                    นายกองคกาบริหารสวนตําบลศรีษะจรเขนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๘๑ 

สวนโยธา 
โทร. (โทรสาร) ๐-๒๓๓๗-๑๖๕๒,๐๒๗๓๙-๑๙๙๖ ตอ ๑๐๖ 
 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๔๗๐๓  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

     

      ๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอหารือตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย 

อางถึง  หนังสือองคการบรหิารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย ที่ สป. ๗๓๑๐๓/๑๒๕.๑ ลงวันที่ ๒๕ กมุภาพันธ ๒๕๕๓ 

                  ตามหนังสือที่อางถึง องคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอยแจงวา ไดรับหนังสือจาก
นาย ก. ซึ่งเปนผูรับจํานองที่ดินจากบริษัท ข. ขอคัดคานการดําเนินการใด ๆ ของบริษัท ข. เชน การขออนุญาต
กอสรางอาคาร การขอตอใบอนุญาตกอสรางอาคาร การแจงการขุดดินถมดิน เน่ืองจากบริษัท ข. ไดย่ืนเอกสาร
ขอตออายุใบอนุญาตกอสรางและขอใบรับแจงการขุดดินและถมดิน แตดําเนินการผิดสัญญาจํานองและอยูระหวาง
การฟองรองดําเนินคดีอยูในขณะน้ี จึงขอหารือในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
  ๑. ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ (๘) กําหนดให
ผูขอใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ตองย่ืนเอกสารแจงขอมูลตาม (๘) คือ ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่น
มีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน คําวา ภาระผูกพันตาง ๆ หมายความรวมถึง การรับจํานองดวยหรือไม 
ถาการรับจํานองเปนภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสีย การที่นาย ก. ทําหนังสือรองคัดคาน
การดําเนินการใด ๆ ของบริษัท ข. น้ัน การขอใบรับแจงและออกใบรับแจงการขุดดินถมดินของบริษัท ข. 
ตองไดรับคํายินยอมจากนาย ก. ผูรับจํานองดวยหรือไม อยางไร 
  ๒. บริษัท ข. ไดขอใบรับแจงการขุดดินถมดินจากองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย 
โดยแจงวาจะดําเนินการขุดดินทําบอเก็บนํ้า เพื่อใชในโครงการแตปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังวาบริษัท ข. 
ไดนําดินที่ขุดไปขายใหกับเอกชนอื่นนอกพื้นที่โครงการ ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดทําการจับกุมในขอหากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ฐานรวมกันจัดต้ังโรงงานและประกอบกิจการประเภท ๓ (๒) โดยไมไดรับอนุญาต ในกรณีน้ี
องคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอยสามารถนําเหตุผลน้ีมาพิจารณาไมออกใบรับแจงหรือสั่งเพิกถอน
ใบรับแจงการขุดดินของบริษัท ข. ไดหรือไม 
 
 
 

/๓. กรณี 

 

 

 

 

 
 หนา  ๘๒ 
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  ๓. กรณีมีผูขอใบรับแจงการขุดดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓       
โดยแจงความประสงคขุดดินเพื่อการพาณิชย ซึ่งเขาขายพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เปนการประกอบ
กิจการตามขอ ๓ (๒) ผูขอใบรับแจงขุดดินถมดินตองไดรับใบอนุญาตจัดต้ังโรงงานจากอุตสาหกรรมจังหวัด
มาประกอบการขอใบรับแจงดวยหรือไม อยางไร  

ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา
ขอหารือดังกลาว โดยมีผูแทนองคการบริหารสวนตําบลศีรษะจรเขนอย เขารวมประชุมช้ีแจงขอมูลรายละเอียด
ขอเท็จจริง แลวมีความเห็น ดังน้ี 
 ๑. กรณีที ่หารือไดมีการขุดดินเขาขายตองแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถิ่น  
ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แตผูแจงยังแจงเอกสารขอมูลไมครบถวน
โดยยังมิได ย่ืนรายละเอียดของภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่ขุด ในกรณีน้ี
ผูแจงการขุดดินคือ บริษัท ข. ไดนําที่ดินไปจํานองกับนาย ก. การจํานองดังกลาว ถือวาเปนภาระผูกพันที่บุคคลอื่น
มีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะขุด ซึ่งผูขุดดินจะตองย่ืนขอมูลเกี่ยวกับการจํานองประกอบการแจงการขุดดิน
ดวย ดังน้ัน เมื่อการแจงยังไมไดดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดโดยถูกตองครบถวน และเจาพนักงานทองถ่ิน
ไดมีหนังสือแจงใหแกไขแลว หากผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับหนังสือใหแกไข
จากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงน้ันเปนอันสิ้นผล ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๗ 
วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แตถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาทีก่าํหนด
ตามวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  เน่ืองจากใบรับแจงการขุดดินหรือถมดินมีลักษณะเปนคําสั่งทางปกครองเพราะเปนการใช
อํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึนระหวางบุคคลในอันที่จะกอใหเกิด
ผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคลไมวาจะเปนการถาวรหรือช่ัวคราว ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และมาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
กําหนดใหกรณีที่คําสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคูกรณี เจาหนาที่ตองใหคูกรณีมีโอกาสที่จะไดทราบ
ขอเท็จจริงอยางเพียงพอและมีโอกาสไดโตแยงและแสดงพยานหลักฐานของตน ดังน้ัน เมื่อเจาพนักงานทองถ่ิน
ไดขอใหผูแจงย่ืนเอกสารเกี่ยวกับภาระผูกพันที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดิน ซึ่งรวมถึงเอกสารเกี่ยวกับ
การจํานองดวยน้ัน เมื่อทราบวาที่ดินที่แจงมีการจํานองไว กอนการออกใบรับแจงการขุดดิน เจาพนักงานทองถ่ิน
จะตองแจงใหผูเกี่ยวของทราบและมีโอกาสไดโตแยง หากมีการคัดคานก็เปนดุลยพินิจของเจาพนักงานทองถิ่น
วาจะพิจารณาออกใบรับแจงหรือไมตอไป 

/๒.  ในการพิจารณา 
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 ๒. ในการพิจารณาออกใบรับแจงการขุดดินน้ัน มาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหผูแจงตองยื่นเอกสารตามที่กําหนด หากไดดําเนินการโดยถูกตองแลว 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผู นั้น แตหากการแจงยังไมถูกตองใหแจงใหแกไขใหถูกตอง
ภายในเจ็ดวัน ถาผูแจงไมแกไขภายในกําหนดเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผล 
ดังน้ัน เจาพนักงานทองถ่ินจะตองพิจารณาการออกใบรับแจงตามเกณฑที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินดังกลาว จึงไมสามารถนําเหตุผลวา ผูขุดดินมีการกระทําผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาพิจารณาไมออกใบรับแจงหรือเพิกถอนใบรับแจงได 
 ๓. กรณีที่มีผูขุดดินเพื่อการพาณิชย ซึ่งเขาขายจะตองแจงการขุดดินตามกฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดินและเขาขายตองขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานดวยน้ัน 
ในกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินมิไดกําหนดใหตองย่ืนเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
ประกอบในการแจงการขุดดิน อยางไรก็ตาม ผูขุดดินมีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๘-๖๐ 

 
โทรสาร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๘๔ 

 สุรชัย 
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 
 
 
ที่ พบ ๗๔๕๐๑/๓๔๐                                                       ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ
                                                          อําเภอเมืองเพชรบุรี พบ ๗๖๐๐๐             

 

 

                                            ๓๐  เมษายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหพิจารณารางขอบัญญัติขุดดิน – ถมดิน 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งที่สงมาดวย  รางขอบัญญัติทองถ่ินขุดดิน – ถมดินฯ  

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ มีความประสงคจัดทําขอบัญญัติทองถิ่น เรื่อง  
การขุดดินและถมดิน ซึ่งตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
สามารถดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อบังคับใชในเขตพื้นไดตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ น้ัน 

 ในการน้ี องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ จึงขอความอนุเคราะหมายังทานในการพิจารณา
รางขอบัญญัติทองถ่ิน เรื่อง การขุดดินและถมดิน (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมน้ี) วาขัดตอ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖ หรือไมอยางไร 
พรอมทั้งขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดทําขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องดังกลาว เพื่อทางองคการบริหาร
สวนตําบลบานหมอ จะไดพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินตอไป ทั้งน้ี ผลเปนประการใด
โปรดแจงกลับมายังองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ จักเปนพระคุณย่ิง 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสน้ี 

      ขอแสดงความนับถือ  
    ธีรศักด์ิ  

   

                                   (นายธีรศักด์ิ  พานิชวิทย) 
                                         นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 หนา  ๘๕ 

สํานักปลัด 
โทร.  ๐-๓๒๔๑-๙๗๓๕ ตอ ๒๕ 
โทรสาร ๐-๓๒๔๑-๙๗๓๕ ตอ ๒๐ 
 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๖๗๖๒  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

  

๑๐  กันยายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหพจิารณาขอบัญญัติการขุดดินและถมดิน  

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ 

อางถึง  หนังสือองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ที่ พบ ๗๔๕๐๑/๓๔๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

                  ตามหนังสือที่อางถึง องคการบริหารสวนตําบลบานหมอแจงวา ไดจัดทํารางขอบัญญัติทองถ่ิน 
เรื่อง การขุดดินและถมดินในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จึงขอความอนุเคราะหกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบวา รางขอบัญญัติดังกลาวขัดตอพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖ หรือไม อยางไร ความละเอียด
แจงแลว น้ัน  
 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา
รางขอบัญญัติดังกลาว เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ โดยมีผูแทนองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ 
เขารวมประชุมช้ีแจงขอเท็จจริงและรายละเอียดตาง ๆ แลวมีความเห็น ดังน้ี 
 ๑. พื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานหมอไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต้ังแตวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๓๔ แลว จึงเปนพื้นที่บังคับใช
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดวย ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลบานหมอจึงสามารถบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินไดโดยไมตองออกขอบัญญัติทองถ่ินมารองรับอีก 
 ๒. ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๓. ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนด
รายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง หรือกรณี 

 
/ที่เปนการ 

 

 

 

 

 

 หนา  ๘๖ 



-๒- 
 
ที่เปนการกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง เน่ืองจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 
ซึ่งกรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใหมีผลบัง คับใชได
เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมัติจากรฐัมนตร ีทัง้น้ี ตามมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๔. บทบัญญัติและขอกําหนดเรื่องใดที่มีปรากฏอยูในกฎกระทรวงหรือพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินเพื่อกําหนดในเรื่องน้ันซ้ําอีก 
เพราะบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเปนบทบัญญัติที่ราชการสวนทองถ่ินตองถือปฏิบัติ
อยูแลว ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
 ๕. ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายตามพระราชบัญญัติน้ี 
ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว 
ซึ่งราชการสวนทองถ่ินตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงไมสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดคาธรรมเนียม
และคาใชจายเองได 
 ๖. รางขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลบานหมอ เรื่อง การขุดดินและถมดินในสวน
ที่กําหนดในเรื่องตาง ๆ โดยกฎหมายมิไดใหอํานาจ เชน การกําหนดบทลงโทษ การกําหนดคาธรรมเนียมการขุดดิน
และถมดินไมสามารถกระทําได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๘-๖๐ 

 
โทรสาร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 
 

 หนา  ๘๗ 

 สุรชัย 
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 
 
 
ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๕๒๔๙                                                กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน                                                       
                                                         ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐             

                                              ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  อุทธรณคัดคานและขอทุเลาการบังคับคําสั่งใหจัดการปองกันความเสียหายตามพระราชบัญญัติการขุดดิน 
        และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งที่สงมาดวย  สําเนาหนังสือจังหวัดนครสวรรค ที่ นว ๐๐๓๗.๔/๑๒๑๘๐ ลงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓  

 ดวยจังหวัดนครสวรรคไดมีหนังสือถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หารือการอุทธรณ
คัดคานและขอทุเลาการบังคับคําสั่งใหจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน ตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดไทรยในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งให 
นาย ก. ผูขุดดิน จัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการขุดดิน ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอมานาย ก. ไดย่ืนอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตอผูวาราชการจังหวัดเกินกําหนด
ระยะเวลา ๓๐ วัน จึงไมเปนไปตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว จึงขอหารือวาความเห็นของจังหวัด
ถูกตองหรือไม จํานวน ๒ ประเด็น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินขอเรียนวา ขอหารือดังกลาวเปนปญหาขอกฎหมายเกี่ยวกับ
การอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งอยูใน
ความรับผิดชอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอสงเรื่องดังกลาวเพื่อพิจารณาตอบขอหารือ
ของจังหวัดนครสวรรค และผลเปนประการใดโปรดแจงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบดวย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ  
    ไพรัตน  

   

                                   (นายไพรัตน  สกลพันธุ) 
                                         อธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๘๘ 

สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน 
สวนคดี 
โทร.  ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖ 
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖ 
 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๗๒๐๓                     กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
                   ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 
                   กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 ๒๘    กันยายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  อุทธรณคัดคานและขอทุเลาการบังคับคําสั่งใหจัดการปองกัน ความเสียหายตามพระราชบัญญัติ 
        การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อางถึง  หนังสือกรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน ที่ มท ๐๘๐๔.๔/๕๒๔๙ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 ตามหนังสือที่อางถึง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดขอหารือเกี่ยวกับการอุทธรณ
คําสั ่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.  ๒๕๔๓ เนื่องจาก
จังหวัดนครสวรรคไดมีหนังสือถึงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรณีนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดไทรย  
ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งใหนาย ก. ผูขุดดิน จัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการขุดดิน 
ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอมานาย ก. ไดย่ืนอุทธรณคําสั่งดังกลาว
ตอผูวาราชการจังหวัดเกินกําหนดระยะเวลา ๓๐ วัน ซึ่งจังหวัดไดมีความเห็นกรณีน้ีวา 
 ๑. ผูอุทธรณย่ืนอุทธรณไมเปนไปตามบทบัญญัติตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดใหผูขุดดินที่ไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง
ดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง กลาวคือ ผูอุทธรณสงหนังสืออุทธรณ
ไปใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวัดไทรย โดยไมไดย่ืนตอผูวาราชการจังหวัดโดยตรง 
 ๒. องคการบริหารสวนตําบลวัดไทรยจัดสงคําอุทธรณใหผูวาราชการจังหวัดตามหนังสือ
องคการบริหารสวนตําบลวัดไทรย ที่ นว ๘๒๐๐๑/๒๔๓ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และงานสารบรรณของจังหวัด
ไดลงรับเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เกินกวาระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งมีผลทําใหพนกําหนดระยะเวลา
พิจารณาอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ผูวาราชการจังหวัดไมมีอํานาจที่จะรับอุทธรณไวพิจารณาเพื่อวินิจฉัยอุทธรณ โดยพิจารณาเทียบเคียง
กับความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เรื่อง การขยายระยะเวลาอุทธรณที่ย่ืนเกิน
ระยะเวลาไวพิจารณา เรื่องเสร็จที่ ๒๑๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ – เมษายน ๒๕๕๐  
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงขอหารือวาความเห็นของจังหวัดถูกตองหรือไม ความละเอียดแจงแลว น้ัน 
 
 
 
 

/กรมโยธาธิการ 
 
 
 

 
 

 หนา  ๘๙ 



-๒- 
 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดประชุมพิจารณา
ขอหารือดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แลว เห็นวา  
 ๑. ตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กําหนดวาผูขุดดิน ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ทราบคําสั่ง โดยในกรณีน้ีผูอุทธรณจะตองย่ืนหนังสืออุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง 
 ๒. การที่ผูอุทธรณไดมีหนังสืออุทธรณคําสั่ ง เจาพนักงานทอง ถ่ินโดยระบุในหนังสือ
วามีเจตนาอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดและไดย่ืนหนังสืออุทธรณภายในระยะเวลาที่กําหนดที่สํานักงาน
องคการบริหารสวนตําบลวัดไทรยซึ่งเปนหนวยงานที่ออกคําสั่งทางปกครอง และเปนผูแจงคําสั่งกับผูอุทธรณ
โดยที่องคการบริหารสวนตําบลวัดไทรยไดลงรับเรื่องอุทธรณไวในวันเดียวกันน้ันแลว แตมิไดแจงใหผูอุทธรณ
ทราบวาจะตองไปย่ืนหนังสืออุทธรณโดยตรงตอผูวาราชการจังหวัด ณ ที่ใดใหเปนการถูกตอง ดังน้ัน 
เพื่อใหการบริหารราชการเปนไปโดยมีประสิทธิภาพและเพื่อความเปนธรรมแกคูกรณีผูอุทธรณคําสั่ง
ทางปกครอง องคการบริหารสวนตําบลวัดไทรยจึงควรที่จะตองจัดสงหนังสืออุทธรณไปใหกับผูวาราชการ
จังหวัดนครสวรรคซึ่งเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอุทธรณโดยเร็ว ทั้งน้ี เทียบเคียงไดกับเรื่องที่
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดเคยใหความเห็นไวตามบันทึกเรื่องการใชสิทธิอุทธรณ
ตามมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีย่ืนอุทธรณภายในระยะเวลาการอุทธรณ 
แตสงหนังสืออุทธรณไปยังหนวยงานที่ไมมีอํานาจพิจารณาอุทธรณ เรื่องเสร็จที่ ๗๙๓/๒๕๔๗ และเรื่องที่
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดเคยใหความเห็นไวตามหนังสือที่ นร ๐๖๐๑/๐๑๑ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๔๑ 
เรื่อง หารือปญหาขอกฎหมายกรณีการย่ืนอุทธรณตอรัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ ผิดกระทรวง 
เรื่องเสร็จที่ ๔/๒๕๔๑ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
   สุรชัย 
  (นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 
          วิศวกรใหญ 
                                     ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ 
 
 
 
 

 หนา  ๙๐ 



 
 
 
ที่ อบ. ๑๑๔๐/๒๕๕๓                     การรถไฟแหงประเทศไทย 
                   แขวงรองเมอืง เขตปทุมวัน 
                   กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

            

    ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  มีผูฝาฝน พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และขอคัดถายกฎกระทรวง 

เรียน  เลขานุการคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน (หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร) 

อางถึง  พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สิ่งทีส่งมาดวย   ๑. ประทานบัตร เลขที่ ๒๑๓๙๕/๑๕๖๑๘ ออกใหแก บริษัท ก. 
  ๒. หนังสอืแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการแกไข เลขที ่ยธ. ๐๗๓๕๐/๒๐/๑๙๙  
                         ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 ๓. สําเนาภาพถายจําลองความเสียหายแกพื้นที่การรถไฟแหงประเทศไทย 

 ตามกฎหมายอางถึงขางตน ทานในฐานะเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการการขุดดิน
และถมดิน ดวยการรถไฟแหงประเทศไทย ไดตรวจพบวา บริษัท ก. ทําการขุดตัก ระเบิดหิน ในพื้นที่ขางเคียง
ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของการรถไฟฯ เปนเหตุใหที่ดินบริเวณขางเคียงพังทลาย เน่ืองจากไมปฏิบัติตามกฎหมายขางตน 
และการรถไฟฯ ไดมีการแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว อน่ึง ในสวนของพนักงานทองถ่ินและบริษัท ก. ขางตน 
ก็ยังคงเพิกเฉย ไมกระทําการและงดเวนการกระทําแกปญหาตลอดจนไมไดปองกันความเสียหาย ที่จะเกิดข้ึน
ในอนาคตแตอยางใด ซึ่งพื้นที่ดังกลาวการรถไฟฯ ไดวางรางรถไฟ เพื่อใชในกิจการขนสงเพื่อสาธารณประโยชน
แกประชาชน 

 ดังน้ัน การรถไฟฯ จึงมีความประสงคขอใหทานชวยดําเนินการดังตอไปน้ี 
 ๑. ตรวจสอบขอเท็จจริงขางตนและดําเนินการสั่งการผูเกี่ยวของใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ๒. ขอตรวจสอบกฎกระทรวง และขอคัดถาย พรอมรับรองความถูกตองซึ่งออกตามความมาตรา ๖  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะหดําเนินการตามความประสงคใหดวย จักขอบคุณย่ิง 

  ขอแสดงความนับถือ 
          วิฑูรย 
                             (นายวิฑูรย  สรรเสรญิ) 
                           หัวหนาสํานักงานอาณาบาล 
                          ปฏิบัติการแทนผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย 
 
 
สํานักงานอาณาบาล 
โทรศัพท/โทร. ๐-๒๒๒๐ - ๔๐๖๓ 
 

 
 
 

 หนา  ๙๑ 



 
 

 

ที่ มท ๐๗๑๐/๑๓๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

  

๑๐  มกราคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  มีผูฝาฝนพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในพื้นที่ตําบลหวยกะป อําเภอเมืองชลบุรี  
 จังหวัดชลบุรี และขอคัดถายกฎกระทรวง 

เรียน  ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย 

อางถึง  หนังสือการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ อบ ๑๑๔๐/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

สิ่งที่สงมาดวย  หนังสือพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความ

              
                       ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

                  ตามหนังสือที่อางถึง การรถไฟแหงประเทศไทยแจงวา ไดตรวจพบบริษัท  ก. ทําการขุด
ตัก ระเบิดหิน ในพื้นที่ขางเคียง ซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของการรถไฟแหงประเทศไทยในเขตเทศบาลตําบลหวยกะป 
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เปนเหตุใหที่ดินบริเวณขางเคียงพังทลาย เน่ืองจากไมปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการขุดดินและถมดิน ซึ่งไดแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลวและขอใหคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
ดําเนินการดังน้ี 
 ๑. ตรวจสอบขอเท็จจริงขางตนและดําเนินการสั่งการผูเกี่ยวของ ใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ๒. ขอตรวจสอบกฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา ๖ และขอคัดถายพรอมรับรองความถูกตอง 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 
 กรมโยธาธิการและผัง เมืองขอเร ียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ได
พิจารณาเรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ และวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ โดยมีผูแทนการรถไฟแหง
ประเทศไทย และผูแทนเทศบาลตําบลหวยกะปเขารวมประชุมช้ีแจงขอเท็จจริงและรายละเอียดแลวเห็นวา 
กรณีน้ีไมใชกรณีการพังทลายของดินอันเน่ืองมาจากการขุดดินหรือการถมดิน แตเปนกรณีการพังทลายของ
ขอบเหมืองเกาตอเน่ืองกับบริเวณพื้นที่โครงการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมของบริษัท ก. ตามหลักฐานประทานบัตรที่ 
๒๑๓๙๕/๑๕๖๑๘ ซึ่งพื้นที่ที่พังทลายแมอยูนอกเขตประทานบัตรของบริษัท ก. แตเปนพื้นที่เหมืองเดิมที่
อยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่มีการกําหนดข้ันตอนการควบคุมวิธีการและรายละเอียดตาง ๆ 

hgffrtrt 

 

 

/รวมทั้งมาตรการ 

 

 

 

 

 
 หนา  ๙๒ 



-๒- 
 
รวมทั้งมาตรการปองกันอันตรายไวแลวและเจาพนักงานที่มีหนาที่ควบคุมตามกฎหมายวาดวยแรมีอํานาจ  
ที่จะกําหนดมาตรการใหผูประกอบการแกไขใหมีความปลอดภัยได ดังน้ัน การทําเหมืองหินตามพระราชบัญญัติแร 
พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงไมตองบังคับตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน ตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และไมอยู ในอํานาจหนาที ่ที ่คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน      
จะดําเนินการได การรถไฟแหงประเทศไทยจึงควรแจงใหเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยแรเปนผูพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป และขอสงหนังสือพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหการรถไฟแหงประเทศไทย 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

               ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๘-๖๐  
โทรสาร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 
 

 
 
 
 

 
 หนา  ๙๓ 

 สุรชัย 
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 
 
 
ที่ อบ ๑๒๘๒/๒๕๕๓                 การรถไฟแหงประเทศไทย 
                   แขวงรองเมอืง เขตปทุมวัน 
                   กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

             

           ๒๓  สิงหาคม   ๒๕๕๓ 

เรื่อง  มีผูฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

เรียน  เลขานุการคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน (หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร) 

อางถึง  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สิ่งทีส่งมาดวย  หนังสือนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ ที่ รบ ๗๙๗๐๓/๔๘๘ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

 ดวยการรถไฟแหงประเทศไทย ไดตรวจพบผูขุดดินในพื้นที่ที่ดินติดกับที่ดินของการถไฟฯ

 ระหวางสถานีรถไฟคลองบางตาล – ชุมทางหนองปลาดุก (ทั้งสองดาน) ทองที่องคการบริหารสวนตําบลหนองกบ 
อ. บานโปง จ.ราชบุรี อันเปนการไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อาจเปนเหตุ
ใหที่ดินขางเคียงเกิดการพังทลายและเสียหายได ซึ่งนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ แจงวาบอดินน้ี
ทําการขุดมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๓๒ ขณะน้ันยังไมมี อบต. และไมปรากฏหลักฐานการขออนุญาตกับเจาพนักงานทองถ่ิน
เปนปญหาใหผูประกอบการไมสามารถดําเนินการตามเงื่อนไขที่ขออนุญาตไดบางสวน เชน ความลาดชัน 
ระยะหางของขอบบอดินกับที่ดินของบุคคลอื่นหรือทางสาธารณะ เปนตน จึงไดเรียกผูประกอบการประชุม
เพื่อหาแนวทางแกไข รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย น้ัน 

 เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบกับสิทธิอันชอบธรรมของประชาชน บุคคลหรือหนวยงานอื่น
ตลอดจนความปลอดภัยในการเดินกิจการรถไฟ อันเปนสาธารณประโยชนที่มีที่ดินติดกับที่ดินดังกลาว 

 การรถไฟฯ จึงขอใหทานในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและบังคับ สั่งการใหเปนไปตามขอบเขตของกฎหมายดวย จักขอบคุณย่ิง 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

          

วิฑูรย 
  (นายวิฑูรย  สรรเสรญิ) 
                              หัวหนาสํานักงานอาณาบาล 
                            ปฏิบัติการแทนผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย 
 
 
 
สํานักงานอาณาบาล 
โทร. ๐-๒๒๒๐ - ๔๐๖๓ 
 
 
 

 
  

หนา  ๙๔ 



 
 

ที่ มท ๐๗๑๐/๘๙๔๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 

๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  มีผูฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในพื้นที่องคการบรหิาร             

 
สวนตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบรุ ี

เรียน  ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย 

อางถึง  หนังสือการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ อบ ๑๒๘๒/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

 ตามหนังสือที่อางถึง การรถไฟแหงประเทศไทยแจงเลขานุการคณะกรรมการการขุดดินและ
ถมดินวา ไดตรวจพบมีผูขุดดินในระหวางสถานีรถไฟคลองบางตาล - ชุมทางหนองปลาดุก ติดกับที่ดินของ
การรถไฟฯ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี โดยไมปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการขุดดินและถมดิน อาจเปนเหตุใหที่ดินบริเวณขางเคียงเกดิการพังทลายและเสียหายได จึงขอใหดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและบังคับใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินตอไป ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณาเรื่อง
ดังกลาวเมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ โดยมีผูแทนการรถไฟแหงประเทศไทยเขารวมประชุมช้ีแจง
ขอเท็จจริงและรายละเอียดตาง ๆ  แลวเห็นวา การดําเนินการขุดดินดังกลาว อยูในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลหนองกบ ซึ่งไมอยูในพื้นที่ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร และปจจุบันกฎกระทรวงผังเมืองรวม ฉบับที ่ ๓๔๙ พ.ศ. ๒๕๔๐ ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ครอบคลุมพื้นที่ตําบลหนองกบ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 
ไดสิ้นอายุเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๕ พื้นที่ดังกลาวจึงไมเขาขายการบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
 

/ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๙๕ 



-๒- 
 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ัน การขุดดินที่มีการดําเนินการอันอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายของดินดังกลาว        
จึงสามารถดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 
                                                                                 สุรชัย 
 (นายสุรชัย พรภัทรกลุ) 
        วิศวกรใหญ 
                           ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๙๖ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๒-๖๓ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : Co_bldgctrl @ dpt.go.th 
 



 
 
 
ที่ ชบ ๕๔๙๐๓/๑๗๔๔             สํานักงานเทศบาลตําบลดวยกะป 
               ๙/๒๙ หมู ๔ ตําบลหวยกะป ชบ ๒๐๑๓๐ 

 

๖  กันยายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หารือแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๕ แหงพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

 ดวยในเขตเทศบาลตําบลหวยกะป มีผูไดรับประทานบัตร (แบบแร ๕) ในการทําเหมืองหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง โดยวิธีเหมืองหาบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
ตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ จํานวนหลายราย ซึ่งมีวิศวกรเหมืองแรเปนวิศวกรควบคุมและมีมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกฎหมายแลว น้ัน  

 เทศบาลตําบลหวยกะป ขอเรียนหารือวา ผูไดรับประทานบัตรดังกลาวไดรับการยกเวน    
ไมตองบังคับตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเปนประการใดขอความกรุณาแจงใหเทศบาลตําบลหวยกะป
ทราบดวย เพื่อจักไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

 

      อัมรินทร 
                             (นายอัมรินทร ต้ังประกอบ) 
                              นายกเทศมนตรีตําบลหวยกะป 
 
 
 
 
ฝายแบบแผนและกอสราง 
กองชาง 
โทร. ๐ – ๓๘๗๖ – ๕๒๓๕ - ๖ 
โทรสาร ๐ - ๓๘๓๘ - ๗๗๗๔ 
Website:huaykapi.go.th 
E-mail:info @ huaykapi.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๙๗ 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๘๓๕๕   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

           

๑๐ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลหวยกะป 

อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลหวยกะป ที่ ชบ ๕๔๙๐๓/๑๗๔๔ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

  ตามหนังสือที่ อ างถึง เทศบาลตําบลหวยกะปขอหารือแนวทางปฏิบั ติตามมาตรา ๕

                             
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เน่ืองจากในพื้นที่เทศบาลตําบลหวยกะปมีผูไดรับ
ประทานบัตร (แบบแร ๕) ในการทําเหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมกอสราง               
โดยวิธีเหมืองหาบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมตามพระราชบัญญัติแร พ .ศ. ๒๕๑๐                
จํานวนหลายราย ซึ่งมีวิศวกรเหมืองแรเปนวิศวกรควบคุมและมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตามกฎหมายน้ันแลว โดยมีประเด็นหารือวาผูไดรับประทานบัตรดังกลาวไดรับการยกเวนไมตองบังคับตาม
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

  กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา

          เรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๓ แลวเห็นวา เจตนารมณของการกําหนดขอยกเวนตามมาตรา ๕ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็เพื่อลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติตามกฎหมาย           
ในกรณีที่ไดมีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายในการขุดดินและถมดินไวแลว               
ในข้ันตอนของการขออนุญาตตามกฎหมายน้ัน ๆ ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินจะตองพิจารณาตามขอเท็จจริง         
เปนกรณีไป กรณีการทําเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนตามขอหารือดังกลาวไดรับประทานบัตร           
 
 

/ และปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๙๘ 



-๒- 
 

และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งเปนกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมการดําเนินการทําเหมืองหินที่
เปนกรณีแตกตางจากกรณีการขุดดินทั่วไป โดยมีข้ันตอนการควบคุม วิธีการ รายละเอียดตาง ๆ รวมทั้งมี
มาตรการปองกันอันตรายที่อาจเกิดแกการทําเหมืองหินน้ันไวแลว จึงถือเปนกรณีไดรับการยกเวนมิใหใชบังคับ
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อีก ตามความนัยมาตรา ๕

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 
     สุรชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หนา  ๙๙ 

 (นายสุรชัย  พรภัทรกลุ) 
วิศวกรใหญ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒ ๒๙๙ ๔๓๖๔ 
โทรสาร ๐ ๒ ๒๙๙ ๔๓๖๔ 



 
 
 
ที่ อบ ๑๓๖๓/๒๕๕๓                 การรถไฟแหงประเทศไทย 
                   แขวงรองเมอืง เขตปทุมวัน 
                   กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

 

๑๔  กันยายน   ๒๕๕๓ 

เรื่อง  มีผูฝาฝนไมปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน 

เรียน  เลขานุการคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน  

 ดวยปรากฏวามีบริษัท ก. ไดประกอบกิจการดานนํ้า ทอนํ้าและประปาทุกชนิดทุกประเภท
ไดมีการสูบนํ้าในบอดิน ซึ่งมีการขุดดินชิดแนวเขตทางรถไฟ และเปนเหตุใหพื้นดินแนวเขตที่ดินการรถไฟ 
เกิดพังทลายเปนแนวยาวประมาณ ๑๐ เมตรเศษ และมีความลึกประมาณ ๕๐ เมตร และอาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายในเรื่องของการเดินขบวนรถ ระหวางสถานีรถไฟพานทองกับสถานีรถไฟชลบุรี (ทางรถไฟ 
กม ๙๙/๑๔-๑๕) 

 จึงเรียนมายังทานในฐานะเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน

 ตรวจสอบพรอมดําเนินการสั่งการผูเกี่ยวของดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอไปดวย โดยแนบเอกสารภาพถายที่เกี่ยวของมาพรอมน้ีแลว 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

 

 วิฑูรย 
  (นายวิฑูรย  สรรเสรญิ) 
                              หัวหนาสํานักงานอาณาบาล 
                            ปฏิบัติการแทนผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย 
 
 
 
 
 
สํานักงานอาณาบาล 
โทรศัพท/โทร. ๐-๒๒๒๐-๔๐๖๓ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา  ๑๐๐ 



 

 
 
ที่ อบ ๗๔๓/๒๕๕๔    
 การรถไฟแหงประเทศไทย 
 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๓๓๐ 

 

๑๑ พฤษภาคม    ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอสงเอกสารเพิ่มเติม 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

อางถึง  หนังสือกรมโยธาธิการและผงัเมือง ที่ มท ๐๗๑๐/๘๐๕๐ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 ตามหนังสือที่อางถึง กรมโยธาธิการและผังเมืองขอใหการรถไฟแหงประเทศไทยจัดสงเอกสาร
เพิ่มเติมกรณี บริษัท ก. ไดสูบนํ้าในบอดินซึ่งมีการขุดดินชิดแนวเขตที่ดินการรถไฟฯ เปนเหตุใหพื้นดินแนวเขต
ของการรถไฟฯ เกิดพังทลายเสยีหาย ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายในการเดินขบวนรถไฟที่กิโลเมตรที่ ๙๙/๑๔-๑๕ 
ในทางรถไฟสายตะวันออก ระหวางสถานีรถไฟพานทองกับสถานีรถไฟชลบุรี 

 การรถไฟแหงประเทศไทย ไดจัดสงเอกสารเพิ่มเติมแนบทายน้ี เพื่อประกอบการพิจารณา
ดําเนินการตรวจสอบพรอมสั่งการผูเกี่ยวของใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

   ขอแสดงความนับถือ 
           วิฑูรย 
  (นายวิฑูรย  สรรเสรญิ) 
                              หัวหนาสํานักงานอาณาบาล 
                            ปฏิบัติการแทนผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย 
 
 
 
สํานักงานอาณาบาล 
โทรศัพท/โทร. ๐-๒๒๐๔-๐๖๓ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 หนา  ๑๐๑ 



 

 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๖๖๖๗  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 ๑๕ กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  มีผูฝาฝนพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓                

เรียน  ผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย 

อางถึง ๑. หนังสือการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ อบ ๑๓๖๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ 

 ๒. หนังสือการรถไฟแหงประเทศไทย ที่ อบ ๗๔๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 ตามหนังสือที่อางถึง ๑. และอางถึง ๒. การรถไฟแหงประเทศไทยไดมีหนังสือแจงไปยัง
กรมโยธาธิการและผังเมืองขอใหตรวจสอบและสั่งการผูเกี่ยวของใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีบริษัท ก. ผูประกอบกิจการดานนํ้า ทอนํ้า และระบบประปาทุกชนิดทุกประเภท
ไดมีการสูบนํ้าในบอดิน ซึ่งมีการขุดดินชิดแนวเขตทางรถไฟเปนเหตุใหพื้นดินการรถไฟฯ เกิดการพังทลาย
เปนแนวยาวประมาณ ๑๐ เมตรเศษ และมีความลึกประมาณ ๕๐ เมตร ที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย
ในการเดินขบวนรถไฟระหวางสถานีรถไฟพานทองกับสถานีรถไฟชลบุรี (ทางรถไฟ กม. ๙๙/๑๔ – ๑๕) 
ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ตําบลนาปาและตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ความละเอียดแจงแลว น้ัน  

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา
เรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ แลวเห็นวา บอดินดังกลาวไดดําเนินการและหยุดดําเนินการ
กอนที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จะประกาศบังคับใชในเขตเทศบาลตําบลนาปา           
และเทศบาลตําบลดอนหัวฬอและการประกอบกิจการของบริษัท ก. ก็เปนการดําเนินการเพื่อผลิตนํ้าประปาจําหนาย
มิไดมีการกระทําอันเน่ืองจากการขุดดินหรือถมดินแตอยางใด กรณีน้ีจึงไมอยูในอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินที่จะสามารถนําพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ไปบังคับกรณีน้ีได ดังน้ัน หากการรถไฟแหงประเทศไทยไดรับความเสียหายจากกรณีดังกลาว การรถไฟ
แหงประเทศไทยสามารถดําเนินการตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๐๒ 

สุรชัย 

(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 



 
 
ที่ ๑/๒๕๕๓ ตําบลทาลอ อําเภอทามวง 
  จังหวัดกาญจนบุร ี

 

๑๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ไดรับความเดือดรอนจากการถมดิน 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

สิ่งทีส่งมาดวย  ๑. หนังสือที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่องขอใหดําเนินการเพื่อยับย้ัง 
 และบรรเทาความเสียหายเดือดรอน            จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๒. หนังสอืสํานักงานกฎหมาย เรื่อง ขอใหดําเนินการตามอํานาจหนาที ่
                      ของเทศบาลตําบลทาลอ              จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๓. หนังสอืที่ กจ ๕๔๗๐๑/๓๙๗ เรื่อง ขอใหดําเนินการตามอํานาจหนาที ่
  ของเทศบาลตําบลทาลอ              จํานวน ๑ ชุด 
 ๔. รูปถายบริเวณที่เดือดรอน             จํานวน ๑ ชุด 

 เมื่อประมาณเดือนกันยายน ๒๕๕๓ มีเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงทําการถมดินสูงกวาระดับ
ที่ดินเดิมสูงประมาณ ๒ เมตร ยาวประมาณ ๑๕๐ เมตร กวาง ๔๐ เมตร โดยไมทํากําแพงกันดินและทางระบายนํ้า 
ทําใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินขางเคียง ๗ หลัง แจงเจาพนักงานทองถ่ินใหดําเนินการแลวแตเจาของ
ที่ดินที่ถมที่ ยังไมไดดําเนินการทํากําแพงกันดิน และทางระบายนํ้า 

 จึงขอความกรุณา กับทางอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง โดยสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
ชวยบรรเทาความเดือดรอนจากการถมดินในครั้งน้ีดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

  

ก. 
                              (นางสาว ก.) 
                              ประชาชนผูไดรับความเดือดรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๐๓ 



 

 

 
ที่ มท ๐๗๑๐/๓๔๐๒                                                                 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

         

 ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  รองเรียนกรณีไดรับความเสียหายจากการถมดิน 

เรียน  นางสาว ก. 

อางถึง  หนังสือของทาน ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 ตามหนังสือที่อางถึง ทานไดขอใหกรมโยธาธิการและผังเมืองชวยบรรเทาความเดือดรอน
จากการถมดินบริเวณที่ดินขางเคียงสูงกวาระดับดินเดิมประมาณ ๒ เมตร โดยไมทํากําแพงกันดินและทางระบายนํ้า 
ทําใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินขางเคียง ๗ หลัง ซึ่งไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแลว 
แตเจาของที่ดินที่ถมที่ก็ยังไมดําเนินการทํากําแพงกันดินและทางระบายนํ้า ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา อํานาจหนาที่ในการดําเนินการหรือออกคําสั่งใหผูถมดิน
ตองจัดใหมีการปองกันหรือแกไขการถมดินมิใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินขางเคียงตามกฎหมาย
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน ในกรณีน้ีคือ นายกเทศมนตรีตําบลทาลอ กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปนเพียงหนวยงานใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมไดมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ
หรือสั่งการใหมีการบรรเทาความเดือดรอนจากการถมดินใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินได 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเปนกรณีเกี่ยวของกับการปฏิบัติของเจาพนักงานทองถ่ินและปญหาการบังคับใชกฎหมาย 
จึงไดเสนอเรื่องใหคณะกรรมการการขุดดินและถมดินพิจารณาเพื่อใหคําแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ิน
ในการปฏิบัติตามกฎหมายตอไป ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลวมีความเห็นดังน้ี 
 ๑.  กรณีนี้เ ปนการถมดิน ในพื้นที ่ เ ขต เทศบาลตําบลทาล อ ซึ ่ง เป นพื ้นที ่บัง คับ ใช
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยไดมีการถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวา
ระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินประมาณ ๖,๐๐๐ ตารางเมตร (๔๐ x ๑๕๐ เมตร) 
ซึ่งเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร จึงเขาขายตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แตเจาของที่ดินซึ่งเปนผูถมดินยังไมไดดําเนินการ
แจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ินและไมไดจัดใหมีการระบายนํ้าอยางเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอน
แกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น เปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคสาม ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๕  
 

/แหงพระราชบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๐๔ 



-๒- 
 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีดังกลาวเทศบาลตําบลทาลอไดมีการแจงความ
ดําเนินคดีอาญากับผูกระทําฝาฝนมาตรา ๒๖ วรรคสามแลว  
 ๒. กรณีการถมดินที่กระทําโดยไมไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน การดําเนินการอาจไมเปนไป
ตามหลักวิชาการที่ดี ไมมีการระบายนํ้าอยางเพียงพอและไมมีการเวนระยะของเนินดินจากแนวเขตที่ดิน
ขางเคียงตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งมีผูที่ไดรับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาอาจไดรับความเสียหายจากการถมดินอันไมปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง จึงเปนกรณีตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ที่เจาพนักงานทองถ่ินจะตองสั่งใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปตรวจสอบสถานที่ถมดินเพื่อรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาความเสียหายไดเกิดข้ึนหรืออาจเกิดข้ึนจากการถมดินน้ัน ใหมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือสั่งใหผูถมดินหรือเจาของที่ดินหยุดการถมดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแกไขการถมดินน้ันไดตามที่เห็นสมควร กรณีนี้ เทศบาลฯ ไดออกคําสั่งเปนหนังสือใหผูถมดิน
หยุดการถมดินจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง และมีคําสั่งใหผูถมดินตองจัดใหมีการแกไขความเสียหายที่เกิดข้ึน
จากการถมดินใหเสร็จภายใน ๗ วันแลว แตผูถมดินไดดําเนินการถมดินตอไปจนแลวเสร็จและมิไดดําเนินการ
ตามคําสั่งดังกลาว ซึ่งเปนการฝาฝนมาตรา ๒๙ วรรคสอง และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒  
ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินจะตองดําเนินการแจงความดําเนินคดีกับผูฝาฝนคําสั่งดังกลาวดวย ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมือง
ไดมีหนังสือแจงใหเทศบาลตําบลทาลอพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ใหครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด
ตอไปแลว 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 หนา  ๑๐๕ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

สุรชัย 
 (นายสุรชัย  พรภัทรกลุ) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 



 

 

 

ที่ บร  ๕๒๓๐๘/๑๓๕๖                                                           สํานักงานเทศบาลประโคนชัย 

 
ถนนโชคชัย – เดชอุดม  

 บร ๓๑๑๔๐ 

         

๑  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  หารือกรณีการออกเทศบญัญัติการขุดดินและถมดิน 

เรียน  ประธานกรรมการการขุดดินถมดิน 

สิ่งทีส่งมาดวย  ๑. คําสั่งเทศบาลตําบลประโคนชัยที่ ๒๗๓/๒๕๕๓           จํานวน ๒ ฉบับ 
         ๒. รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลประโคนชัย เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ....   จํานวน ๕ ฉบับ 

 ดวยเทศบาลตําบลประโคนชัย เปนเทศบาลที่ยกฐานะจากสุขาภิบาลตามพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ปจจุบันมีความจําเปนที่จะกําหนดกฎหมายเกี่ยวกบั
การขุดดินและถมดิน ใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย โดยเทศบาลไดดําเนินการจัดทํารางเทศบัญญัติ
ในรูปของคณะกรรมการพิจารณาการขุดดินและถมดิน ตามคําสั่งเทศบาลตําบลประโคนชัยที่ ๒๗๓/๒๕๕๓ 
(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑) ปรากฏวา ที่ประชุมไดมีมติใหกําหนดบริเวณในเขตเทศบาลเปนบริเวณ
หามมิใหผูใดทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินวัดจากระดับทางสาธารณะที่อยูบริเวณใกลเคียงแปลง
ที่ถมเกินหาสิบเซนติเมตร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ตามขอ ๑๔ ของรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลประโคนชัย เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... น้ัน 

 เทศบาลตําบลประโคนชัย จึงเรียนมาเพื่อหารือกรณีดังตอไปน้ี 
 ๑. การออกเทศบัญญัติหามถมดินเกิน ๕๐ เซนติเมตร วัดจากระดับทางสาธารณะ 
  เน่ืองจากเทศบาลมีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งหมดเพียง ๔.๒๕ ตารางกิโลเมตร และมีสภาพ
เปนชุมชนหนาแนน เมื่อเจาของที่ดินแปลงใดถมดินสูงกวาระดับที่ดินตางเจาของเล็กนอยก็จะเกิดความ
เดือดรอนแกที่ดินแปลงขางเคียง อีกทั้งเปนความตองการของผูแทนภาคประชาชนในเขตเทศบาลที่ตองการ
ใหเทศบาลออกเทศบัญญัติหามมิใหผูใดทําการถมดินที่มีความสูงของเนินดินสูงจากระดับทางสาธารณะที่อยู
บริเวณใกลเคียงแปลงที่ถมเกินหาสิบเซนติเมตร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ตามขอ ๑๔ 
ของรางเทศบัญญัติฯ กรณีดังกลาวเทศบาลสามารถออกโดยอาศัยอํานาจตามความนัยมาตรา ๗ วรรคสอง 
และมาตรา ๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดหรือไม มีขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกลาวอยางไร 
 
 

/๒. บทกําหนดโทษ 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๐๖ 



-๒- 

 
 ๒. บทกําหนดโทษ 
  ๒.๑ หากเทศบาลสามารถออกเทศบัญญัติหามถมดินตามขอ ๑๔ ของรางเทศบัญญัติฯ ได 
เทศบาลจะใชบทกําหนดโทษใดในการลงโทษผูที่ฝาฝน 
  ๒.๒ มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ไดบัญญัติไววา “เทศบาลมี
อํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณีดังตอไปน้ี 
   (๑) เพื่อใหปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบญัญติัน้ี 
   (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตราเทศบัญญัติ 
   ในเทศบัญญัติน้ัน จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิให
กําหนดเกินกวาหน่ึงพันบาท” 
 เพื ่อไมใหเป นการกําหนดโทษที่ขัดตอพระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ. ๒๔๙๖ ซึ ่งเป น
กฎหมายจัดตั้ง เทศบาลจึงไมระบุกําหนดโทษไวในเทศบัญญัติ แตหากมีผูฝาฝนเทศบัญญัติเทศบาล
สามารถกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินมาบังคับใชไดหรือไม อยางไร 
 เพื่อประโยชนของทางราชการ หากเทศบาลไมสามารถออกเทศบัญญัติหามถมดินตามขอ ๑๔ 
ของรางเทศบัญญัติฯ ได เทศบาลจะตองดําเนินการอยางไร ทั้งน้ี ไดจัดสงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลประโคนชัย 
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... มาเพื่อประกอบการพิจารณาปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ๒  

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

     ขอแสดงความนับถือ 

     

       ธีระศักด์ิ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 หนา  ๑๐๗ 

กองวิชาการและแผนงาน งานนิติการ 
โทร. ๐ - ๔๔๖๗ - ๑๓๖๘, ๐ - ๔๔๖๗ - ๐๘๕๘ 
โทรสาร ๐ - ๔๔๖๗ - ๐๘๕๙ 
http://www.prakhonchaicity.com 
E-mail.admain@prakhonchaicity.com 
 

 (นายธีระศักด์ิ  หาญประโคน) 
นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย 

 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๒๙๓๓ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 

 กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 

๒๕  เมษายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หารือกรณีการออกเทศบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย 

อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลประโคนชัย ที่ บร ๕๒๓๐๘/๑๓๕๖ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลตําบลประโคนชัยขอหารือคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน

 กรณีการออกเทศบัญญัติเทศบาลตําบลประโคนชัย เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ .ศ. .... เพื่อใชบังคับ
ในเขตเทศบาลตําบลประโคนชัย โดยมีประเด็นขอหารือกรณีดังน้ี 
 ๑. การออกเทศบัญญัติหามถมดินเกิน ๕๐ เซนติเมตร วัดจากระดับทางสาธารณะ 
  เ นื่องจากเทศบาลมีพื ้นที ่ความรับผิดชอบทั้งหมดเพียง ๔.๒๕ ตารางกิโลเมตร     
และมีสภาพเปนชุมชนหนาแนน เมื ่อเจาของที ่ดินใดถมดินสูงกวาระดับที ่ดินตางเจาของเล็กนอย          
ก็จะเกิดความเดือดรอนแกที่ดินแปลงขางเคียง อีกทั้งเปนความตองการของผูแทนภาคประชาชนในเขตเทศบาล 
ที่ตองการใหเทศบาลออกเทศบัญญัติหามมิใหผูใดทําการถมดินที่มีความสูงของเนินดินสูงจากระดับ              
ทางสาธารณะที่อยูบริเวณใกลเคียงแปลงที่ถมเกินหาสิบเซนติเมตร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
ตามขอ ๑๔ ของรางเทศบัญญัติฯ กรณีดังกลาวสามารถออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง 
และมาตรา ๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดหรือไม มีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นดังกลาวอยางไร  
 ๒. บทกําหนดโทษ 
  ๒.๑ หากเทศบาลสามารถออกเทศบัญญัติหามถมดินตามขอ ๑๔ ของรางเทศบัญญัติฯ ได
เทศบาลจะใชบทกําหนดโทษใดในการลงโทษผูที่ฝาฝน 
  ๒.๒ มาตรา ๖๐ แห งพระราชบัญญั ติ เทศบาล  พ .ศ .  ๒๔๙๖ ไดบัญญั ติ ไว ว า                     
“เทศบาลมีอํานาจตราเทศบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอบทกฎหมายในกรณีดังตอไปน้ี 
   (๑) เพื่อใหปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ของเทศบาลที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ี 
   (๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหเทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือใหมีอํานาจตามเทศบัญญัติ     
ในเทศบัญญัติน้ัน จะกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบัญญัติไวดวยก็ไดแตหามมใิหกําหนดเกินกวาหน่ึงพันบาท” 
 เพื่อไมใหเปนการกําหนดโทษที่ขัดตอพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งเปน
กฎหมายจัดต้ัง เทศบาลจึงไมระบุบทกําหนดโทษไวในเทศบัญญัติ แตหากมีผูใดฝาฝนเทศบัญญัติเทศบาล
สามารถนําบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินมาบังคับใชไดหรือไม อยางไร 
 
 
 

/ เพื่อประโยชน 

 

 
 หนา  ๑๐๘ 



- ๒ - 

 
 เพื่อประโยชนของทางราชการ หากเทศบาลไมสามารถออกเทศบัญญัติหามถมดินตามขอ ๑๔ 
ของรางเทศบัญญัติฯ ได เทศบาลจะตองดําเนินการอยางไร 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดประชุมพิจารณา
เรื่องหารือดังกลาวโดยมีผูแทนเทศบาลตําบลประโคนชัย เขารวมประชุมเพื่อช้ีแจงขอเท็จจริงและรายละเอียด
ตาง ๆ ตอคณะกรรมการการขุดดินและถมดินแลว มีความเห็นดังน้ี 
 ๑. กรณีรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลประโคนชัย เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... 
ขอ ๑๔ ที่กําหนดหามมิใหผูใดทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินจากระดับทางสาธารณะที่อยูบริเวณ
ใกลเคียงแปลงที่ถมเกินหาสิบเซนติเมตร เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินสามารถออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง และมาตรา ๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ไดหรือไม น้ัน คณะกรรมการฯ เห็นวา ตามมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการขุดดินและถมดินมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามขุดดินหรือถมดิน ซึ่งในพื้นที่เทศบาลตําบลประโคนชัยยังไมมีการออก
กฎกระทรวงกําหนดเรื่องน้ี หากเทศบาลตองการกําหนดบริเวณหามถมดินในบางบริเวณ จึงถือเปนกรณี
ตามมาตรา ๗ วรรคสอง กลาวคือ ในกรณีที่ยังมิไดมีการกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันได แตกรณีที่เทศบาลจะกําหนดดวยวา เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินน้ัน เกินกวากรอบของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงไมสามารถ
กําหนดได 
 ๒. กร ณี เ ทศบาลจ ะใชบ ทกํ าห นด โทษใดในก าร ลง โทษผู ที่ ฝ าฝ นกฎห มาย น้ั น                         
คณะกรรมการฯ เห็นวา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดบทลงโทษกรณีที่มี
การกระทําฝาฝนกฎหมายไวแลวตามหมวด ๖ ต้ังแตมาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๔๔ ดังน้ัน หากมีการฝาฝน
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่มีบทลงโทษทางอาญา เทศบาลก็สามารถแจงความ
ดําเนินคดีอาญากับผูฝาฝนกฎหมายได สวนการกําหนดบทลงโทษไวในเทศบัญญัติน้ันไมสามารถกระทําได
เน่ืองจากไมมีบทบัญญัติมาตราใดตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินที่กําหนดใหอํานาจองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ีได 
 ๓. เน่ืองจากรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลประโคนชัย เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ....        
มีลักษณะเปนการคัดลอกขอความจากพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งมีการกําหนดในบางเรื่องที่กฎหมายมิไดใหอํานาจไว คณะกรรมการฯ 
จึงมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังน้ี 
 
 

/ ๓.๑ รางเทศบัญญัติฯ 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๐๙ 
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 ๓.๑ รางเทศบัญญัติฯ ในบททั่วไปและคํานิยามตาง ๆ มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว เทศบาลฯ ไมจําเปนตองมากําหนดไวอีก เน่ืองจากอาจทําใหขัด
หร ือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ีได 
 ๓.๒ รายละเอียดในรางเทศบัญญัติฯ ที่มีขอความทํานองเดียวกันกับพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญติัน้ี ไมจําเปนตองกําหนดอีก 
เน่ืองจากตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีและกฎกระทรวงฯ อยูแลว 
 ๓.๓ เน้ือหารายละเอียดของเทศบัญญัติฯ ที่จะออกนั้นตองเปนเรื่องตามมาตรา ๖  
และตองเปนกรณีที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดใหอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถ่ินได
ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ เทาน้ัน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                ขอแสดงความนับถือ 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 หนา  ๑๑๐ 

 สุรชัย 
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ - ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 
โทรสาร ๐ – ๒๒๙๙ - ๔๓๖๗ 
 



 

 
 
ที่ รน ๗๑๐๐๓/๑๖๑๙         ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางนอน 
           ถนนเพชรเกษม รน ๘๕๐๐๐ 

            

  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 

เรื่อง  ขอหารือการขุดดินตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง 

 ดวยพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๒ การขุดดิน มาตราที่ ๑๗ 
ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่น
ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

 องคการบริหารสวนตําบลบางนอน จึงใครขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในประเด็นดังน้ี 
 ๑. กรณีพื้นที่ที่มีการขุดดินเปนที่ราบเชิงเขา มีการตักดินออกเพื่อกิจการตาง ๆ น้ัน โดยไมมี
ความลึก เขาขายตามมาตรา ๑๗ หรือไม 
 ๒. จากกรณีขอ ๑ หากเขาขายตามมาตรา ๑๗ การกําหนดความลึกหรือพื้นที่เกินหน่ึงหมื่น
ตารางเมตร จะพิจารณาจากลักษณะใดของการตักดิน 
 ๓. จากกรณีขอ ๑ หากไมเขาขายตามมาตรา ๑๗ องคการบริหารสวนตําบลบางนอนจะมีแนวทาง
ใดบางในการบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

        

บุญจรงิ 
                              (นายบุญจริง  แกวนาบอน) 
                             นายกองคการบรหิารสวนตําบลบางนอน 
 
 
 
 
สวนโยธา 
โทร.โทรสาร (๐) ๗๗๘๓-๐๐๖๙ 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๑๑ 



 

 
ที่ มท ๐๗๑๐/๓๔๑๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 

๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หารือการขุดดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางนอน 

 ตามที่องคการบริหารสวนตําบลบางนอนไดหารือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดระนองไดสงเรื่องใหคณะกรรมการการขุดดินและถมดินพิจารณาในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
 ๑. กรณีพื้นที่ที่มีการขุดดินเปนที่ราบเชิงเขา มีการตักดินออกเพื่อกิจการตาง ๆ น้ัน               
โดยไมมีความลึก เขาขายตามมาตรา ๑๗ หรือไม 
 ๒. จากกรณีขอ ๑ หากเขาขายตามมาตรา ๑๗ การกําหนดความลึกหรือพื้นที่ เกิน              
หน่ึงหมื่นตารางเมตร จะพิจารณาจากลักษณะใดของการตักดิน 
 ๓. จากกรณีขอ ๑ หากไมเขาขายตามมาตรา ๑๗ องคการบริหารสวนตําบลบางนอน  
จะมีแนวทางใดบางในการบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา ไดนําเรื่องหารือดังกลาวเสนอใหคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดินพิจารณา โดยมีผูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง และผูแทนองคการ
บริหารสวนตําบลบางนอน เขารวมประชุมช้ีแจงขอเท็จจริงและรายละเอียดตาง ๆ ตอคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดิน แลวเห็นวา ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนด
คํานิยามของ “ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับดิน 
และกําหนดความหมายของคําวา “ขุดดิน” หมายความวา กระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินข้ึนมาจากพื้น หรือทําให
พื้นดินเปนบอดิน ดังนั้น ดินและหินในบริเวณที่ลาดเชิงเขาก็เขาขายเปนดินในพระราชบัญญัติ น้ี 
การพิจารณาวาการขุดดินหรือหินบริเวณที่ลาดเชิงเขาจะเขาขายเปนการขุดดินตามความในมาตรา ๔ หรือไม 
ตองพิจารณาวาการขุดดินตักดินน้ันเปนการกระทําแกพื้นดินเพื่อนําดินข้ึนจากพืน้ดิน หรอืทาํใหพืน้ดินเปนบอดิน
หรือไม ซึ่งคําวาพื้นดินและบอดินในมาตรา ๔ ก็ไดกําหนดความหมายไวแลว โดยคําวา “พื้นดิน” หมายความวา  
 
 

 

/พื้นผิวของดิน 

 

 

 

 

 
 

 หนา  ๑๑๒ 



-๒- 

 
พื้นผิวของดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติ และ คําวา “บอดิน” หมายความวา แอง บอ สระ หรือชองวางใตพื้นดิน
ที่เกิดจากการขุดดิน เมื่อพิจารณาจากคํานิยามดังกลาวแลว หากการขุดตักดินบริเวณที่ลาดเชิงเขาเปนการกระทํา
แกพื้นผิวของดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติเพื่อนําดินขึ้นจากพื้นดินหรือทําใหพื้นดินเปนแอง บอ สระ 
หรือชองวางใตพื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดินก็จะเขาขายเปนการขุดดินตามมาตรา ๔ และเมื่อเขาขายเปนการขุดดินแลว
จะเขาขาย เปนกรณีที่ตองแจงการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือไม น้ัน ข้ึนอยูกับความลึกของการขุดดินน้ันวา
มีการขุดดินลึกจากระดับพื้นผิวของดินที่เปนอยูตามสภาพธรรมชาติเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากแอง บอ สระ 
หรือชองวางใตพื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดหรือไม หากมีความลึกหรือพื้นที่เขาเกณฑที่กําหนดก็จะตองแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา ๑๗ ซึ่งการพิจารณาวามีความลึกหรือพื้นที่ปากบอดินเทาใดน้ันจะตองพิจารณาตามขอเท็จจริง
แตละกรณีไป ดังน้ี 
 ๑. การขุดดินบริเวณที่ลาดเชิงเขาที่มีความลึกโดยวัดในแนวด่ิงจากระดับพื้นผิวของลาดเชิงเขาเดิม
ตามสภาพธรรมชาติเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ผิวบนขอบบอหรือแองที่เกิดจากการขุดดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
เขาขายตองแจงการขุดดินตามมาตรา ๑๗  
 ๒. หากความลึกหรือพื้นที่ปากบอดินไมเขาขายตามมาตรา ๑๗ การขุดดินนั้นก็ไมตอง
แจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน อยางไรก็ตาม หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความประสงค
และมีเหตุผลความจําเปนที่จะควบคุมหรือกําหนดการหามมิใหมีการขุดตักดินในบริเวณลาดเชิงเขาเปนกรณีเฉพาะ
เน่ืองจากยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดการหามการขุดดินในบริเวณน้ันไว องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีอํานาจ
ตามมาตรา ๗ วรรคสอง ที่จะออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดบริเวณหามขุดดินได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                ขอแสดงความนับถือ 

 

       

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 หนา  ๑๑๓ 

 สุรชัย 
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

โทร. ๐ - ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 

โทรสาร ๐ – ๒๒๙๙ - ๔๓๖๗ 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานวิชาการโยธาธิการ โทร.๐-๕๓๑๑-๒๗๓๓-๔ 
ท่ี  ชม ๐๐๒๐.๓/๔๒๑    วันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตรวจสอบรางเทศบัญญัติ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 ดวยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดรับหารือจากเทศบาลตําบลหนองผึ้ง

 อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ในการตรวจสอบรางเทศบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามเอกสารแนบมาพรอมน้ี 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม จึงใครขอสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหกับ
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร เพื่อดําเนินการตรวจสอบรางเทศบัญญัติใหกับเทศบาลตําบลหนองผึ้งตอไป 
อน่ึง หากไดผลประการใดโปรดแจงสํานักงานฯ ทราบ เพื่อจักไดแจงเทศบาลตําบลหนองผึ้งตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
                                                                              วิรัช 
 (นายวิรัช  ต้ังมั่นคงวรกูล) 
 วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา  ๑๑๔ 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานวิชาการโยธาธิการ โทร. ๐-๕๓๑๑-๒๗๓๓-๔ 
ท่ี  ชม ๐๐๒๐.๓/๕๐๘    วันที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๕๓ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตรวจสอบรางเทศบัญญัติ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 ดวยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดรับหารือจากเทศบาลตําบลยางเน้ิง
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ในการตรวจสอบรางเทศบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามเอกสารแนบมาพรอมน้ี 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม จึงใครขอสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหกับ
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร เพื่อดําเนินการตรวจสอบรางเทศบัญญัติใหกับเทศบาลตําบลยางเน้ิงตอไป 
อน่ึง หากไดผลประการใดโปรดแจงสํานักงานฯ ทราบดวย เพื่อจักไดแจงเทศบาลตําบลยางเน้ิงทราบตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 
                                                                               วิรัช 
 (นายวิรัช  ต้ังมั่นคงวรกูล) 
 วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๑๕ 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๒ - ๓ 
ท่ี  มท ๐๗๑๐/๑๔๑            วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๓ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตรวจสอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองผึ้งและรางเทศบัญญัติเทศบาล
  ตําบลยางเน้ิง 

เรียน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 ตามที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมไดมีบันทึก ที่ ชม ๐๐๒๐.๓/๔๒๑ ลงวันที่                 
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และบันทึก ที่ ชม ๐๐๒๐.๓/๕๐๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ไดสงรางเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลหนองผึ้ง เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... และรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางเนิ้ง 
เรื ่อง มาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน พ .ศ. ๒๕๕๓ ใหสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
ตรวจสอบและแจงความเห็นใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงใหมทราบดวย ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณารางเทศบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกลาวแลวขอเรียนวา  
 ๑. พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลหนองผึ้ งและเทศบาลตําบลยางเ น้ิงเปนพื้นที่บัง คับใช
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งน้ี เปนไปตามนัยแหงมาตรา ๓ (๑) เทศบาลตําบลหนองผึ้ง
และเทศบาลตําบลยางเน้ิงสามารถบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินโดยไมตองตรากฎหมาย
ออกมารองรับการบังคับใชอีก 
 ๒. กรณีการออกขอบัญญัติทองถ่ินจะตองเปนไปตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ คือ 
  ๒.๑ กรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีที ่เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียด         
ในเรื่องน้ันเพิ่มเติมหรือกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
   ๒.๒ กรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามความในมาตรา ๖ ใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันได 
   ๒.๓ กรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติม       
จากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงจะตองไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
   ๒.๔ กรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ใหมีผลบังคับใชไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ ๒.๕  ตามมาตรา 
 
 
 

 หนา  ๑๑๖ 



-๒- 
 
   ๒.๕ ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจาย                
ตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว ซึ่งตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงไมสามารถกําหนดข้ึนเองได 
  ๒.๖ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลหนองผึ ้ง เรื ่อง การขุดดินและถมดิน พ .ศ. ... .   
และรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลยางเน้ิง เรื่อง มาตรการควบคุมในการขุดดินและถมดิน พ .ศ. ๒๕๕๓    
ที่กําหนดในเรื่องตาง ๆ โดยกฎหมายมิไดใหอํานาจ เชน การกําหนดบทลงโทษ การกําหนดคาธรรมเนียม
การขุดดินและถมดินไมสามารถกระทําได 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๑๗ 

 สุรชัย 
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม กลุมงานวิชาการโยธาธิการ โทร. ๐ – ๕๓๑๑ - ๒๗๓๓ 
ท่ี  ชม ๐๐๒๐.๓/๐๐๖๕    วันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนเปา 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 ดวยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดรับหารือจากองคการบริหารสวน
ตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ในการตรวจสอบรางเทศบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามเอกสารแนบมาพรอมน้ี 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม จึงใครขอสงรางเทศบัญญัติดังกลาว
ใหกับสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร เพื่อดําเนินการตรวจสอบรางเทศบัญญัติใหกับองคการบริหาร
สวนตําบลดอนเปาตอไป อน่ึงหากไดผลประการใดโปรดแจงสํานักงานฯ ทราบ เพื่อจักไดแจงองคการบริหาร
สวนตําบลดอนเปาทราบตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
                                                                               วิชัย 
 (นายวิชัย  ขจรปรีดานนท) 
 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 หนา  ๑๑๘ 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ – ๑ 
ท่ี  มท ๐๗๑๐/๓๓๐๖           วันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  หารือการออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนเปา 

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม 

 ตามที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหมไดมีบันทึก ที่ ชม ๐๐๒๐.๓/๐๐๖๕
  ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ แจงวาไดรับเรื่องจากองคการบริหารสวนตําบลดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

ขอใหตรวจสอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลดอนเปาที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ           
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และขอสงรางขอบัญญัติดังกลาวใหสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
พิจารณาตรวจสอบตอไป ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดนํารางขอบัญญัติดังกลาวเสนอใหคณะกรรมการการขุดดิน

         
และถมดินพิจารณาแลวมีความเห็นดังน้ี 
  ๑. บทบัญญัติและขอกําหนดเรื่องใดที่ปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน       
พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อยูแลว 
เชน คํานิยามตาง ๆ หรือบททั่วไป ไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ันอีก เพราะบทบัญญัติ      
ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเปนบทบัญญัติที่ราชการสวนทองถ่ินตองถือปฏิบัติอยูแลว ทั้งน้ี         
ตามนัยมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งไดบัญญัติไววา “ในกรณี
ที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลวใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ        
ตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๘” ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองถือปฏิบัติ        
ตามกฎกระทรวง โดยไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินซ้ําในเรื่องเดียวกันอีกและการกําหนดซ้ําโดยมขีอความ                    
ที่เปนสาระสําคัญไมครบถวนก็อาจทําใหขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓        
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีได 
 ๒. การออกขอบัญญัติทองถ่ินสามารถดําเนินการไดภายใตขอบเขตที่กฎหมายใหอํานาจไวเทาน้ัน 
กลาวคือ กรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ กําหนดเรื่องใดไว และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประสงคจะดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ิน
กําหนดเรื่องดังกลาวไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ วรรคสอง หรือกรณีเปนการออกขอบัญญัติทองถ่ิน         
กําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีอํานาจพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องดังกลาวไดโดยอาศัยอํานาจ        
ตามมาตรา ๘ (๑)  

 

/ ๓. หากองคกร 

 

 

 

 

 
 
 

 หนา  ๑๑๙ 



-๒- 

 

 ๓. หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใด
ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ ก็ใหพิจารณาดําเนินการตามความในมาตรา ๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยขอใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินช้ีแจงเหตุผลพิเศษ และความจําเปน
เฉพาะทองถ่ินโดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
 ๔. เน้ือหารายละเอียดของขอบัญญัติทองถ่ินที่จะออกน้ันตองเปนเรื่องตามมาตรา ๖          
ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดใหอํานาจไวตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ เทาน้ัน  
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถกําหนดเรื่องอื่น เชน บทกําหนดโทษหรือคาธรรมเนียม ซึ่งเกินกวาขอบเขต        
ที่กฎหมายไดใหอํานาจไว  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

                  
สุรชัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 หนา  ๑๒๐ 

 (นายสุรชัย  พรภัทรกลุ) 
วิศวกรใหญ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

 



 

 
 
ที่ ชบ ๗๔๒๐๑/๑๙๔ องคการบริหารสวนตําบลกุฎโงง 
 อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี  ๒๐๑๔๐ 

             

 ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอนําสงขอบญัญัติเพื่อตรวจสอบ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร 

สิ่งทีส่งมาดวย  ๑. ขอบัญญัติตําบล เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ จํานวน ๑ ชุด 
                   ๒. ขอบังคับตําบล เรื่อง การควบคุมการขุดดินและการถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน ๑ ชุด 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลกุฎโงง ไดรางขอบัญญัติตําบล เรื่อง การควบคุมการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อบังคับใชในทองที่องคการบริหารสวนตําบลกุฎโงง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกา
ใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และอยูในเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
เพื่อเปนการปองกันอันตรายที่จะเกิดข้ึนจากการขุดดินหรือถมดิน ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสิน
ของบุคคลหรืออันตรายตอประชาชน โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงตราขอบัญญัติตําบลข้ึน ซึ่งรางขอบัญญัติดังกลาวไดผานความ
เห็นชอบตอสภาองคการบริหารสวนตําบลกุฎโงงเรียบรอยแลว 

 องคการบริหารสวนตําบลกุฎโงง จึงขอความอนุเคราะหผูอํานวยการสํานักควบคุม
และตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร ตรวจสอบความถูกตองของขอบัญญติัตําบล
วาเปนไปโดยถูกตองตามระเบียบขอกฎหมายหรือไม โดยเฉพาะขอกฎหมายที่ไดใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน
เปนผูกําหนด วาสามารถกําหนดไดมากนอยแคไหนเพียงใด ขอทานไดโปรดตรวจสอบขอกฎหมาย หากไมถูกตอง 
ขอทานไดโปรดแกไขและแจงใหองคการบริหารสวนตําบลกุฎโงงทราบ เพื่อจะไดดําเนินการตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสน้ี 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

        

พิมพพร 
                              (นางพิมพพร  ลาทซ) 
                             นายกองคการบรหิารสวนตําบลกุฎโงง 
 
สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
โทร.๐-๓๘๔๖-๓๙๑๔ ตอ ๑๔ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 หนา  ๑๒๑ 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๓๙๙๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 

 กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

  

๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหพจิารณารางขอบัญญัติเรือ่งการขุดดินและถมดิน  

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลกุฎโงง 

อางถึง  สําเนาหนังสือองคการบริหารสวนตําบลกุฎโงง ที่ ชบ ๗๔๒๐๑/๑๙๔ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 
   ตามหนังสือที่อางถึง องคการบริหารสวนตําบลกุฎโงงแจงวา ไดจัดทํารางขอบัญญัติตําบล

 เรื่อง การขุดดินและถมดินเพื่อบังคับใชในทองที่องคการบริหารสวนตําบลกุฎโงง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

จึงขอความอนุเคราะหกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบวา รางขอบัญญัติดังกลาวถูกตองตามระเบียบ

ขอกฎหมายหรือไม ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณารางขอบัญญัติดังกลาวแลวขอเรียนวา 
 ๑. พื้นที่ ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกุฎโง ง ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาให ใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว จึงเปนพื้นที่บังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
ตามมาตรา ๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบลกุฎโงง
จึงสามารถบังคับใชกฎหมายดังกลาวไดโดยไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินมารองรับอีก 
 ๒. ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน แตในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๓. ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรือ่งใดตามมาตรา ๖ แลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอบัญญัติในเรื่องน้ันไดในกรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ัน
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง แตในกรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ิน
กําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 
ขอบัญญัติทองถ่ินที่กําหนดเรื่องขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงน้ันจะมีผลบังคับใชไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี ตามมาตรา ๘
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

 

/๔. บทบัญญัติ 

 

 

 

 
 หนา  ๑๒๒ 



-๒- 

 

 ๔. บทบัญญัติและขอกําหนดเรื่องใดที่มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวแลวน้ัน ไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ิน

เพื่อกําหนดในเรื่องน้ันซ้ําอีก เพราะบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเปนบทบัญญัติ  

ที่ราชการสวนทองถ่ินตองถือปฏิบัติอยูแลว ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ๕. รางขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบลกุฎโงง เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน 

พ.ศ. ๒๕๕๔ ในสวนที่กําหนดในเรื่องตาง ๆ โดยกฎหมายมิไดใหอํานาจ เชน ขอกําหนดเกี่ยวกับการกอใหเกิด

เหตุรําคาญจากการบรรทุกดินน้ัน ไมสามารถกระทําได 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

              ขอแสดงความนับถือ 

                        สุรชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๘-๖๐  
โทรสาร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 
 
 
 
 

 

 หนา  ๑๒๓ 

 (นายสุรชัย  พรภัทรกลุ) 
วิศวกรใหญ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน กลุมงานวิชาการโยธาธิการ โทร. /โทรสาร ๐๕๔-๗๑๐๗๕๕ 
ท่ี  นน ๐๐๒๐/๒๗๔              วันท่ี  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตรวจสอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 ดวยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน ไดรับเรื่องราวการขอความอนุเคราะห
ตรวจสอบรางเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 
อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน รายละเอียดปรากฏตามที่สงมาดวยพรอม น้ัน 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงนาน จึงขอแจงขอมูลและรายละเอียดการรางเทศบัญญัติ

 

เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ของเทศบาลพระพุทธบาทเชียงคานมาเพื่อโปรดตรวจสอบวาถูกตอง
ตามกฎหมายหรือไม ผลเปนประการใดขอไดโปรดแจงใหทราบดวยเพื่อแจงตอเทศบาลพระพุทธบาทเชียงคาน 
ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

 
                                                                              นพรัตน 
  (นายนพรัตน  มะโน) 
                                                                 วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
                                                 รักษาราชการแทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 หนา  ๑๒๔ 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๒ - ๓ 
ท่ี มท ๐๗๑๐/๒๖๔๔       วันท่ี  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๔ 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะหตรวจสอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน 

เรียน  โยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดนาน 

 ตามที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนานไดมีบันทึก ที่ นน ๐๐๒๐/๒๗๔ ลงวันที่                 
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ สงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง การขุดดินและถมดิน           
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารตรวจสอบและแจงความเห็นใหสํานักงานโยธาธิการ         
และผังเมืองนานทราบดวย ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณารางเทศบัญญัติดังกลาวแลว ขอเรียนวา  
 ๑. เน้ือหาในรางเทศบัญญัติสวนใหญเปนการคัดลอกเน้ือหามาจากพระราชบัญญัติการขุดดิน        
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งไมจําเปนตองออกเทศบัญญัติในเรื่องน้ันอีก เพราะบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน        
เปนบทบัญญัติที่ราชการสวนทองถ่ินตองถือปฏิบัติอยูแลว ทั้งน้ีตามนัยมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
 ๒. พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคานเปนพื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งน้ี เปนไปตามนัยแหงมาตรา ๓ (๑) เทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน           
สามารถบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินโดยไมตองตรากฎหมายออกมารองรับการบังคับใชอีก 
 ๓. กรณีการออกขอบัญญัติทองถ่ินจะตองเปนไปตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ คือ 
  ๓.๑ กรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ัน
เพิ่มเติมหรือกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
   ๓.๒ กรณีที่ ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามความในมาตรา ๖            
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันได 
   ๓.๓ กรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติม        
จากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงจะตองไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
   ๓.๔ กรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง         
ใหมีผลบังคับใชไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมั ติ            
จากรัฐมนตรี 
 
 
 

/ ๓.๕ ตามมาตรา ๑๐ 

 

 

 

 
 

 หนา  ๑๒๕ 



-๒- 
 

  ๓.๕ ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจาย                
ตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว ซึ่งตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงไมสามารถกําหนดข้ึนเองได 
  ๓.๖ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลพระพุทธบาทเชียงคาน เรื่อง การขุดดินและถมดิน   
พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่กําหนดในเรื่องตาง ๆ โดยกฎหมายมิไดใหอํานาจ เชน การกําหนดบทลงโทษ การกําหนด
คาธรรมเนียมการขุดดินและถมดินไมสามารถกระทําได 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๒๖ 

สุรชัย 

(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 

 
 
ที่ รบ ๕๓๗๐๓/๓๐๙      สํานักงานเทศบาลตําบลบานเลือก 
                 ๑ ม.๙ ถ.เพชรเกษมสายเกา 
        ต.บานเลือก อ.โพธาราม รบ ๗๐๑๒๐ 

 

๗  เมษายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  หารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  

 ดวยในเขตเทศบาลตําบลบานเลือก ไดมีประชาชนมายื่นใบแจงการขุดดินและถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีปญหาขัดของในแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงมีขอหารือ ดังน้ี 
 ๑. ที่ดินที่จะทําการถมดินมีความสูงประมาณ ๑ เมตร ซึ่งทําใหมีความสูงกวาที่ดินขางเคียง
จะตองปฏิบัติอยางไร 
 ๒. ที่ดินบริเวณดังกลาวไมมีทอระบายนํ้าของเทศบาลผานทําใหไมสามารถวางทอระบาย
นํ้าเช่ือมกับทอระบายนํ้าของทางเทศบาลได 
 ๓. เวลาฝนตกที่ดินบริเวณดังกลาวก็ไมมีทางระบายนํ้าไป อาศัยการซึมนํ้าตามธรรมชาติ 
ถาถมดินแปลงดังกลาวแลวแปลงขางเคียงอาจเกิดนํ้าทวมจะปฏิบัติอยางไร 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

 

        สุริยะ 
                              (นายสุริยะ กวงเมี้ย) 
                             นายกเทศมนตรีตําบลบานเลือก 
 
กองชาง 
โทร.๐-๓๒๒๓-๓๒๘๕ ตอ ๑๐๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๒๗ 



 

 

ที่ มท ๐๗๑๐/๓๙๙๓                                                                กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 

 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

         

๘  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลบานเลอืก 

อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลบานเลือก ที่ รบ ๕๓๗๐๓/๓๐๙ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ 

 ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลตําบลบานเลือกขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 
 ๑. ที่ดินที่จะทําการถมดินมีความสูงประมาณ ๑ เมตร ซึ่งทําใหมีความสูงกวาที่ดินขางเคียง
จะตองปฏิบัติอยางไร 
 ๒. ที่ดินบริเวณดังกลาวไมมีทอระบายนํ้าของเทศบาลผานทําใหไมสามารถวางทอระบายนํ้า  
เช่ือมกับทอระบายนํ้าของทางเทศบาลได 
 ๓. เวลาฝนตกที่ดินบริเวณดังกลาวก็ไมมีทางระบายนํ้าไป อาศัยการซึมนํ้าตามธรรมชาติ 
ถาถมดินแปลงดังกลาวแลวแปลงขางเคียงอาจเกิดนํ้าทวมจะปฏิบัติอยางไร 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน  

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา

 
 ขอหารือดังกลาวเมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมผีูแทนเทศบาลตําบลบานเลือก เขารวมประชุม

ช้ีแจงขอมูลรายละเอียดขอเท็จจริง โดยคณะกรรมการฯ ไดมีความเห็นดังน้ี 
 ๑. กรณีหารือวาที่ดินที่จะทําการถมดินมีความสูงประมาณ ๑ เมตร ซึ่งทําใหมีความสูงกวา
ที่ดินขางเคียงจะตองปฏิบัติอยางไรน้ัน เห็นวา กรณีน้ีมีขอเท็จจริงวาเปนการถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวา
ระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงประมาณ ๑ เมตร โดยมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร   
จึงเขาขายการปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสามแหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่กําหนดให  
ผูที่ดําเนินการถมดินจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนราํคาญแกเจาของทีดิ่น 

 

/ที่อยูขางเคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๒๘ 



-๒- 

 
ที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น และจะตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถ่ินดวย กรณีน้ีเทศบาลตําบลบานเลือก
โดยนายกเทศมนตรีตําบลบานเลือกในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินไดแจงใหผูถมดินหยุดการถมดินและใหแจง
การถมดินใหถูกตอง ซึ่งตอมาผูถมดินก็ไดดําเนินการแจงการถมดินและไดรับใบรับแจงจากเทศบาลตําบลบานเลอืกแลว 
ผูถมดินจึงมีหนาที่จะตองดําเนินการถมดินใหถูกตองตามที่ไดแจงไว หากการถมดินน้ันไมไดจัดใหมีการระบายนํ้า
อยางเพียงพอและกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินขางเคียง เทศบาลฯ ก็สามารถพิจารณาออกคําสั่งให
ผูถมดินจัดการแกไขการถมดินนั้นไดตามที่เห็นสมควรโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๑ 
แลวแตกรณี 
 ๒. กรณีหารือวาที่ดินบริเวณดังกลาวไมมีทอระบายนํ้าของเทศบาลผานทาํใหไมสามารถ
วางทอระบายนํ้าเช่ือมกับทอระบายนํ้าของเทศบาลไดน้ัน เห็นวา การถมดินที่มีความสูงของเนินดินสูงเกินกวา
ระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ผูถมดินมีหนาที่ที่จะตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิด
ความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น แมวาที่ดินบริเวณดังกลาวจะไมมีทอระบายนํ้า
ของเทศบาลผานก็ตาม 
 ๓. กรณีหารือวาที่ดินแปลงที่ถมดินไมมีทางระบายนํ้าโดยอาศัยการซึมนํ้าตามธรรมชาติ 
เวลาฝนตกนํ้าที่ระบายออกจากเนินดินที่ถมทําใหที่ดินแปลงขางเคียงอาจเกิดนํ้าทวมจะปฏิบัติอยางไรนั้น 
เห ็นวา ตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดให
ผูดําเนินการถมดินมีหนาที่จะตองจัดใหมีการระบายนํ้าที่เกิดจากบริเวณทีถ่มดินน้ันอยางเพียงพอตามหลักวิชาการ 
หากผู ดําเนินการฝาฝนจะตองระวางโทษตามมาตรา ๓๗ และเน่ืองจากกรณีน้ีเปนการถมดินที่มีพื้นที่
เกินสองพันตารางเมตร ผูดําเนินการถมดินตองปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม ดวย โดยตองแจงการถม
ดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน และเมื่อไดรับใบรับแจงการถมดินแลว ผูดําเนินการตองทําการถมดินใหถูกตอง
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หากผูดําเนินการฝาฝนจะตองระวางโทษตามมาตรา ๓๖ กรณีที่มีการฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ 
และมาตรา ๒๗ ดังกลาว เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจหนาที่พิจารณามีคําสั่งทางปกครองใหมีการดําเนินการ
เปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และแจงความดําเนินคดีอาญากรณีที่มีการฝาฝนกฎหมายดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 หนา  ๑๒๙ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 

 

 สุรชัย 
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 



 
 

 
ที่ ปจ ๐๐๒๐.๓/๖๒๓๙       ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี 
                   ถนนสุวินทวงศ ปจ ๒๕๒๓๐ 

              

๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  การขออนุมัติรางขอบญัญัติองคการบรหิารสวนตําบลโคกปบ เรื่อง การขุดดินและถมดิน 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งทีส่งมาดวย  ๑. สําเนาหนังสืออําเภอศรีมโหสถ ที่ ปจ ๐๐๓๗.๑๒/๑๑๑๒  
                      ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔                  จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๒. สําเนาหนังสอืองคการบริหารสวนตําบลโคกปบ ที่ ปจ ๗๖๙๐๑/๓๑๖ 
                      ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔                                                     จํานวน ๑ ฉบับ 

 ดวยจังหวัดปราจีนบุรี ไดรับแจงจากอําเภอศรีมโหสถวา องคการบริหารสวนตําบลโคกปบ

 อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ไดจัดทํารางขอบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกปบแลว และไดขอใหตรวจสอบรางขอบัญญัติดังกลาว
เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตองตามระเบียบตอไป 

 จังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาแลว เพื่อใหการออกขอบัญญัติดังกลาวเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย 
จึงขอสงรางขอบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ขององคการบริหารสวนตําบลโคกปบ
ใหกรมโยธาธิการและผังเมือง ตรวจสอบความถูกตองของขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาวตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และผลเปนประการใดกรุณาแจงจังหวัดปราจีนบุรีทราบดวย 
จักเปนพระคุณย่ิง 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

         

ศิริพงษ 
                              (นายศิริพงษ  หานตระกลู) 
                             ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบรุ ี
 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
โทร. ๐ – ๓๗๔๕ – ๔๐๑๕ – ๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา ๑๓๐ 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๔๘๗๘  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 

๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  การขออนุมัติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกปบ เรื่องการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔                

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบรุ ี

อางถึง  สําเนาหนังสอืจงัหวัดปราจีนบุรี ที่ ปจ ๐๐๒๐.๓/๖๒๓๙ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

สิ่งทีส่งมาดวย แบบขอมูลประกอบการพิจารณาออกประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชพระราชบัญญัติ 
 การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดปราจีนบุรีไดรับแจงจากอําเภอศรีมโหสถวา องคการบริหาร
สวนตําบลโคกปบไดจัดทํารางขอบัญญัติเรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งไดรับความเห็นชอบ 
จากสภาองคการบริหารสวนตําบลโคกปบแลวจึงสงรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลโคกปบเรือ่ง การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบความถูกตอง ความละเอียดแจงแลวน้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลโคกปบไมอยู
ในบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไมอยูในบริเวณทองที่ที่ไดมี
การประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวม และไมอยูในบริเวณที่ประกาศเปนเขตใหใชบังคับพระราชบญัญติัการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงยังไมเปนพื้นที่บังคับใชและดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินได 
ดังน้ัน หากองคการบริหารสวนตําบลโคกปบประสงคจะควบคุมการขุดดินและถมดินในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลโคกปบจะตองดําเนินการเสนอเรื่องใหกระทรวงมหาดไทยเพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลโคกปบ
เสียกอน โดยองคการบริหารสวนตําบลโคกปบตองดําเนินการจัดทํารายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณา         
ตามสิ่งที่สงมาดวยผานอําเภอและจังหวัดใหความเห็นชอบแลวสงใหกรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณา
ดําเนินการตอไป และเมื่อประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช
เปนกฎหมายแลว พื้นที่องคการบริหารสวนตําบลโคกปบจึงจะถือวาเปนพื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติ  

 

 

/การขุดดิน 

 

 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๓๑ 



-๒- 

 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได และใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
แตหากองคการบริหารสวนตําบลโคกปบจะออกขอบัญญัติทองถิ่นจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรา ๗ 
หรือมาตรา ๘ แลวแตกรณีตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 

 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๓๒ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๒ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

สุรชัย 
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 



 
 

 
ที่ นย ๗๔๓๐๑/๓๙๖              องคการบริหารสวนตําบลบึงศาล 
                          อําเภอองครักษ นย ๒๖๑๒๐ 

 

๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติราชการตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งทีส่งมาดวย  ๑. สําเนาใบรบัแจงการขุดดินตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
   เลขที่ ๓/๑๕๕๔  จํานวน ๑ ฉบับ 
 ๒. สําเนาหนังสอืองคการบริหารสวนตําบลบงึศาล ที่ นย ๗๔๓๐๑/๓๕๕ 
   ลงวันที่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๔  จํานวน ๑ ฉบับ 

 ดวยองคการบริหารสวนตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก มีความประสงค
จะขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ี 
 ๑. องคการบริหารสวนตําบลบึงศาลไดออกใบรับแจงใหกับผูแจงการขุดดินในวันที่ ๑๖ มถุินายน ๒๕๕๔ 
และตอมาไดมีหนังสือยกเลิกใบรับแจงฉบับดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
     ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่น
ออกคําสั่งยกเลิกใบรับแจงไดหรือไม 
 ๒. ตามหนังสือยกเลิกใบรับแจงที่ นย ๗๔๓๐๑/๓๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยให
เหตุผลวา เน่ืองจากเอกสารใบแจงการขุดดินที่สงมาน้ันยังไมครบถวนตามมาตรา ๖ (๔) ในเรื่องวิธีการ
ใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก อีกทั้งมาตรการอื่น ๆ โดยละเอียด 
จึงตองยกเลิกและจะดําเนินการตรวจสอบใหถูกตองครบถวน เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตรับแจงตอไป 
     เหตุผลในการพิจารณายกเลิกใบรับแจง มีความชัดเจนเพียงพอที่จะสนับสนุนในการออกคําสัง่
ยกเลิกใบรับแจงแลวหรือไม 
 ๓. ตามหนังสือยกเลิกใบรับแจงที่ นย ๗๔๓๐๑/๓๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ คําสั่งให
ระงับการขุดดิน นับต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับน้ีจนกวาจะมีรางขอบัญญัติทองถ่ิน เรื่อง การขุดดินและถมดิน
แลวเสร็จ 
     คําสั่งที่กําหนดใหผูขุดดินระงับการขุดดินในชวงระยะเวลาดังกลาวถูกตองหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๓๓ 



-๒- 

  ๔. หากผูขุดดินไมพอใจคําสั่งตามหนังสือยกเลิกใบรับแจงที่ นย ๗๔๓๐๑/๓๕๕ ลงวันที่ 
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ของเจาพนักงานทองถ่ิน จะตองใชสิทธิตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชหรือไม 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

        สมคิด 
                              (นายสมคิด  มิดด้ี) 
                             นายกองคการบรหิารสวนตําบลบึงศาล 
 
 
 
สํานักงานปลัด (งานกฎหมายและคดี) 
โทร.๐๓๗-๖๑๐๐๓๖ ตอ ๑๗ 
โทรสาร. ๐๓๗-๖๑๒๐๓๖ ตอ ๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๓๔ 



 

 

 

ที่ มท ๐๗๑๐/๖๔๕๒                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 

 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

             

๖  กันยายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลบึงศาล 

อางถึง  หนังสือองคการบริหารสวนตําบลบึงศาล ที่ นย ๗๔๓๐๑/๓๙๖ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 ตามหนังสือที่อางถึง องคการบริหารสวนตําบลบึงศาล อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก

         ไดขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี  
 ๑. องคการบริหารสวนตําบลบึงศาลไดออกใบรับแจงให กับผู แจ งการขุดดินในวันที่           
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ และตอมาไดมีหนังสือยกเลิกใบรับแจงฉบับดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ซึ่งตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งยกเลิก          
ใบรับแจงไดหรือไม 
 ๒. ตามหนังสือยกเลิกใบรับแจงที ่ นย ๗๔๓๐๑/๓๕๕ ลงวันที ่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔           
โดยใหเหตุผลวา เน่ืองจากเอกสารใบแจงการขุดดินที่สงมาน้ันยังไมครบถวนตามมาตรา ๖ (๔) ในเรื่องวิธีการ     
ใหความคุมครองและความปลอดภัยแกคนงานและบุคคลภายนอก อีกทั้งมาตรการอื่น ๆ โดยละเอียด จึงตองยกเลิก        
และจะดําเนินการตรวจสอบใหถูกตองครบถวนเพื่อพิจารณาออกใบรับแจงตอไปน้ัน เหตุผลในการพิจารณา 
ยกเลิกใบรับแจงดังกลาวมีความชัดเจนเพียงพอที่จะสนับสนุนในการออกคําสั่งยกเลิกใบรับแจงแลวหรือไม 
 ๓. ตามหนังสือยกเลิกใบรับแจงที่ นย ๗๔๓๐๑/๓๕๕ ลงวันที่ ๒๔ มิ ถุนายน ๒๕๕๔           
คําสั่งใหระงับการขุดดิน นับต้ังแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับน้ีจนกวาจะมีการรางขอบัญญัติทองถ่ิน เรื่อง การขุดดิน 
และถมดินแลวเสร็จน้ัน คําสั่งที่กําหนดใหผูขุดดินระงับการขุดดินในชวงระยะเวลาดังกลาวถูกตองหรือไม 
 ๔. หากผูขุดดินไมพอใจคําสั่งตามหนังสือยกเลิกใบรับแจงที่ นย ๗๔๓๐๑/๓๕๕ ลงวันที่      
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ของเจาพนักงานทองถ่ิน จะตองใชสิทธิอุทธรณ ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ     
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชหรือไม 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา ไดนําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการการขุดดิน
และถมดิน เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีผูแทนองคการบริหารสวนตําบลบึงศาลเขารวมประชุมช้ีแจง
รายละเอียดแลวเห็นวา 

 

 

/ ๑. ตามพระราชบญัญัติ 

 

 

 
 หนา  ๑๓๕ 



-๒- 

 
  ๑.  ตามพระราชบัญญั ติการ ขุดดินและถม ดิน  พ .ศ .๒๕๔๓ มิ ไดกํ าหนดกร ณีว า                  
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งยกเลิกใบรับแจงไดหรือไม แตเน่ืองจากใบรับแจงตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ มีลักษณะเปนการใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสราง
นิติสัมพันธระหวางบุคคล กระทบสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล อันถือไดวาเปนคําสั่งทางปกครอง
ตามนัยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง           
จึงตองพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑         
มาตรา ๕๒ และมาตรา ๕๓   
  ๒.  อํ านาจหนาที่ ในการพิจารณาเพิกถอนคําสั่ งทางปกครองเปนของเจ าหนาที่               
หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ที่ออกคําสั่งทางปกครองน้ัน ทั้งน้ีตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังน้ัน คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน จึงไมมีอํานาจหนาที่               
ที่จะพิจารณาไดวากรณีวาการยกเลิกใบรับแจงน้ันถูกตองหรือไม 
  ๓.  กรณีที่ไดมีคําสั่งใหระงับการขุดดินจนกวาจะมีการรางขอบัญญัติทองถ่ินวาดวยเรื่อง      
การขุดดินและถมดินแลวเสร็จน้ัน เน่ืองจากไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดมีการขุดดินที่กอหรืออาจกอใหเกิด      
ความเดือดรอนเสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น เจาพนักงานทองถ่ินจึงไมมีอํานาจออกคําสั่งใหระงับ         
การขุดดินได และการอางเหตุในการสั่งใหระงับการขุดดินเพื่อรอการจัดทําขอบัญญัติทองถ่ินใหแลวเสร็จ          
ก็ไมมีฐานอํานาจตามกฎหมายใหออกคําสั่งได 
 ๔.  ตามมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติใหผูขุดดิน 
ผูถมดิน หรือเจาของที่ดินผูใดไมพอใจคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ 
วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ใหมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต         
วันที่ทราบคําสั่ง ดังน้ัน กรณีการอุทธรณคําสั่งยกเลิกใบรับแจงซึ่งมิไดออกโดยฐานอํานาจตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึงหรือวรรคสอง จึงไมใชการอุทธรณคําสั่งตามความในมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                                          

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 หนา  ๑๓๖ 

สุรชัย  
(นายสุรชัย  พรภัทรกุล) 

วิศวกรใหญ 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๑ 

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 

 



 
 

 
 
ที่ ชร ๕๔๖๐๑/๐๕๔๕ สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 ถนนพหลโยธิน อําเภอแมสาย  
   ชร ๕๗๑๓๐ 

             

 ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอหารือและคําแนะนําการปฏิบัติตามพระราชบัญญติัการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน) 

สิ่งทีส่งมาดวย   เอกสารประกอบการหารือ/ขอคําแนะนํา 

 ดวยทางเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดรับแจงจากนาย ก. ผูรับมอบอํานาจจากนางสาว ข. 
ประชาชนในเขตพื้นที่หมูที่ ๒ ตําบลเวียงพางคํา ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนในเขตพื้นที่ปา 
ตามมาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ทองที่ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย 
จังหวัดเชียงราย จํานวนเน้ือที่ ๗ ไร ๒ งาน ๑๖ ตารางวา เพื่อขุด ตักดิน ปรับพื้นที่ใชสําหรับเพาะปลูกและที่อยูอาศัย 
ต้ังแตวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๓ มีกําหนด ๑ ป ตามสําเนาหนังสือสํานักการอนุญาต กรมปาไมและสําเนา
ใบอนุญาตใหแผวถางปา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการหารือ หมายเลข ๑ โดยแจงความประสงค
จะทําการขุดดินเพื่อขอออกใบรับแจงการขุดดิน ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดตรวจสอบเอกสารตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนด
ตามกฎหมายแลว จึงไดออกใบรับแจงการขุดดิน แกผูแจงฯ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการหารอื หมายเลข ๒ 
 ตอมาผูแจงการขุดดิน ไดมาขอรับใบรับแจงการขุดดินฯ ซึ่งเสียคาธรรมเนียมตามที่กําหนด
เรียบรอยแลว และแจงความประสงคจะชําระคาตอบแทนเปนรายปใหแกเทศบาล ตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน ในการน้ี เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดพิจารณาแลวเห็นวา การเรียกเก็บคาตอบแทนจากผูรับอนุญาต
ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินในเขตพื้นที่ เปนการเรียกเก็บคาตอบแทนจากผูขออนุญาต 
ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินจากผูมีอํานาจ หนวยงานที่เกี่ยวของแลวเทาน้ัน 
กรณีนี้ จึงยังไมไดดําเนินการเรียกเก็บคาตอบแทนเปนรายปตามเทศบัญญัติเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
เรื่องการเก็บคาตอบแทนเปนรายปจากผูรับอนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
รวมถึงไดดําเนินการจัดทําหนังสือขอหารือแนวทางปฏิบัติที่อาจปฏิบัติไมถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการหารือ หมายเลข ๓ 
 ในการน้ี เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ขอนําเรียนขอเท็จจริงเพิ่มเติมวา ประเด็นทีม่าของการออก
ใบรับแจงการขุดดินใหกับผูประกอบการรายน้ี เกิดจากเหตุรองเรียนการขุดดิน ต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
ไดมีการตรวจสอบรายงานขอเท็จจริงกับผูกํากับดูแลและหารือแนวทางปฏิบัติกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลว 
เมื่อเริ่มตนเทศบาลตําบลเวียงพางคําไดมีความเห็นวา กรณีรองเรียนการขุดดินในที่ดินไมมีโฉนดที่ดินจะตอง
ไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด ตามมาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จึงมีการรายงานจัดทําหนังสือ
หารือจนนําไปสูการแจงความดําเนินคดีการขุดดินในที่เขา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการหารือหมายเลข ๔ 
    ในระหวางป ๒๕๕๓ ประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ที่ไมมีเอกสารสิทธิ รองขอใหเทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา ประสานแนวทางปฏิบัติในการย่ืนคําขออนุญาตใหเขาทําประโยชนเขตพืน้ทีป่าไมถาวร ตามมติ 

/คณะรัฐมนตร ี
 

 หนา  ๑๓๗ 



-๒- 
 
คณะรัฐมนตรี และมีการจัดประชุมช้ีแจงทําความเขาใจขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับสํานักงานจัดการทรัพยากรปาไม
ที่ ๒ (เชียงราย) ตลอดจนมีการประสานการปฏิบัติขอขอมูลหารือหนวยงานที่เกี่ยวของ ถึงแนวทางการปฏิบัติ
กรณีการขอเขาทําประโยชนในพื้นที่ปาไมของราษฎรในพื้นที่ ที่ไดรับอนุญาตเขาทําประโยชนในพืน้ทีป่านอกเขต
ปาสงวนแหงชาติ ตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และประมวลกฎหมายที่ดินหรือไมน้ัน สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๒ (เชียงราย) มีความเห็นวา 
ผูประกอบการหรือผูไดรับอนุญาตใหเขาทําประโยชนตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ มีหนาที่จะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหครบถวนทุกฉบับ รายละเอียดตามเอกสารประกอบการหารือ หมายเลข ๕ 
 ในป ๒๕๕๔ อยูระหวางที ่ยังไมไดขอสรุปแนวทางปฏิบัติจากหนวยงานที่เกี ่ยวของ  
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดดําเนินการประชาสัมพันธและการบังคับใชมาตรการทางกฎหมายตามพระราชบญัญติั
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ของผูประกอบการขุดดินในพื้นที่ แตเน่ืองจากไมสามารถหามาตรการปองกันแกไข
ปญหาเศษดินตกหลนบนพื้นถนนสาธารณะได จึงนําไปสูมีการรองเรียน และสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ไดเขาตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีมีการรองเรียนเกี่ยวกับ
การขุดตักดิน บริเวณหมูที่ ๒ ตําบลเวียงพางคํา จึงจะสามารถทําใหผูประกอบการหยุดการขุดดิน และเขาสู
กระบวนการย่ืนเรื่องเอกสารหลักฐานการขุดดินที่ถูกตองตามกฎหมาย (ปจจุบันมีผูประกอบการขุดดินที่ย่ืน
เรื่องไดออกใบรับแจงการขุดดินฯ ในพื้นที่รวม ๔ ราย แยกเปน การขุดดินในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ จํานวน ๓ ราย 
และในกรณีที่ขอหารือ จํานวน ๑ ราย) รายละเอียดตามเอกสารประกอบการหารือหมายเลข ๖ 
 เน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําดังกลาวขางตน อาจปฏิบัติไมถูกตอง
ตามเจตนารมณของกฎหมายที่เกี่ยวของ และเปนประเด็นปญหาขอสงสัยที่ยังไมเคยมีการปฏิบัติมากอน 
ซึ่งยังไมไดรับแจงตอบหนังสือหารือจากสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมสาย ตามเอกสารประกอบการ
ขอหารือหมายเลข ๓ น้ัน ตอมานางสาว ข. (โดยนาย ก. ผูรับมอบอํานาจ) ไดย่ืนเรื่องการขออนุญาตตามความใน
มาตรา ๙ แหงประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อประกอบกิจการในที่ดินของรัฐ ซึ่งเทศบาลตําบล เวียงพางคํา 
ไดรับแจงเปนหนังสือจากสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแมสาย และเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
นายอําเภอแมสาย ไดเรียกประชุมหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตทําการขุดดินลูกรัง ซึ่งเทศบาลฯ ไดรับทราบ
จากที่ประชุมวา ผูประกอบการรายดังกลาวน้ัน ไดขอถอนเรื่องการขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดินไปแลว และที่ประชุมไดแจงใหเทศบาลตําบลเวียงพางคํา แจงผูประกอบการใหหยุดทําการขุดดิน
ภายในสามวัน เน่ืองจากออกใบรับแจงไมถูกตอง รายละเอียดตามเอกสารประกอบการหารือหมายเลข ๗ 
 เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมและใหการปฏิบัติการของเจาพนักงานทองถ่ินเปนไปโดยชอบ
ดวยกฎหมาย เจตนารมณ ทั้งการปฏิบัติดังกลาวไมมีระเบียบ แนวทางปฏิบัติ เปนเหตุสงสัย ดังน้ัน เทศบาล
ตําบลเวียงพางคํา จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติ ดังตอไปน้ี 
 ๑. การออกใบรับแจงขุดดินและถมดินของเทศบาลฯ ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที ่ออกใหกับประชาชนผู ที่ไดรับอนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา 
ตามมาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อขุดดิน ตักดิน ปรับพื้นที่ใชสําหรับ
เพาะปลูกและที่อยูอาศัย ตามที่กลาวมาขางตนน้ัน เปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม อยางไร 

/๒. หากที่ดิน 
 

 
 หนา  ๑๓๘ 



-๓- 
 
 ๒. หากที่ดินดังกลาวอยูในหลักเกณฑที่จะตองขออนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน จะตองมีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กลาวคือ ตองให
บุคคลผูมช่ืีอย่ืนคําขอออกใบรับแจงการขุดดินและถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน อีกหรือไม อยางไร 
 ๓. หากการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน ในการออกใบรับแจงการขุดดินฯ ตามขอ ๑ 
ไมถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย จะมีแนวทางแกไขอยางไร และเจาพนักงานทองถ่ินจะตองดําเนินการ
ประการใดบาง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
กรุณาใหคําปรึกษาแนะนําและตอบขอหารือเปนแนวทางปฏิบัติงานตอไปดวย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

         

ฉัตรชัย 
                              (นายฉัตรชัย  ชัยศิร)ิ 
                             นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 
 
 
 
 
สํานักงานปลัด  
งานนิติกร 
โทรศัพท/โทรสาร.๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙,๐-๕๓๖๔-๖๓๙๓ สายดวน คลายทุกข ๐๘๖-๔๒๑-๘๑๙๑ 
จดหมายอิเลคทรอนิคส wiangphangkam.chi@nmt.or.th , www.nang-non.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๓๙ 



/กําหนดให 

 
 
 

ที่ มท ๐๗๑๐/๑๑๔๐  กรมโยธาธิการและผังเมือง
 

   
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 

   กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

   

๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ขอหารือและคําแนะนําการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ชร ๕๔๖๐๑/๐๕๔๕ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔     

            ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลตําบลเวียงพางคําไดขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

  
             การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ี 

 ๑. การออกใบรับแจงขุดดินและถมดินของเทศบาลฯ ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติ              
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ออกใหกับประชาชนผูที่ไดรับอนุญาตเขาทําประโยชนในพื้นที่ปา         
ตามมาตรา ๔ (๑) แหงพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อขุดดิน ตักดิน ปรับพื้นที่ใชสําหรับเพาะปลูก
และที่อยูอาศัย เปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม อยางไร 
 ๒. หากที่ดินดังกลาวอยูในหลักเกณฑที่จะตองขออนุญาตตามมาตรา ๙ แหงประมวล
กฎหมายที่ดิน จะตองมีการปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กลาวคือ                  
ตองใหบุคคลผูมีช่ือย่ืนคําขอออกใบรับแจงการขุดดินและถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ินอีกหรือไม อยางไร 
 ๓. หากการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน ในการออกใบรับแจงการขุดดินฯ          
ตามขอ ๑ ไมถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย จะมีแนวทางแกไขอยางไร และเจาพนักงานทองถ่ิน             
จะตองดําเนินการประการใดบาง 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน  

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณาขอหารือ
ดังกลาว โดยมีผูแทนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เขารวมประชุมช้ีแจงขอมูลรายละเอียดขอเท็จจริงแลว 
มีความเห็นดังน้ี  
 ๑. กรณีหารือวาการออกใบรับแจงการขุดดินใหผูดําเนินการสามารถดําเนินการขุดตักดิน  
ปรับพื้นที่ใชสําหรับเพาะปลูกและที่อยูอาศัยไดเปนไปตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน                
พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไมอยางไรน้ัน เห็นวา ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 หนา  ๑๔๐ 
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กําหนดใหผูที่จะดําเนินการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดิน                         
เกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่ เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดใหแจงตอ                      
เจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและย่ืนเอกสารแจงขอมูลตามที่กําหนด  ถาผูแจง             
ไดดําเนินการโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจง      
ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในกําหนด 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งใหการแจงน้ันเปนอันสิ้นผล กรณีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวา  เปนการขุดบอดินลูกรัง  
ในพื้นที่ปาไม ซึ่งผูดําเนินการจะตองไดรับความยินยอมจากกรมปาไมซึ่งเปนหนวยงานดูแลรับผิดชอบพืน้ทีป่าไม 
และอนุญาตใหผูดําเนินการสามารถขุดตักดินไดเสียกอน จึงจะสามารถนําเอกสารที่ไดรับอนุญาตน้ัน                     
ไปประกอบในการดําเนินการแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ินได  ดังน้ัน เมื่อผูแจงยังมิไดรับอนุญาต                      
จากกรมปาไมใหขุดตักดินในพื้นที่ดังกลาว มีเพียงเอกสารการอนุญาตใหแผวถางปา ซึ่งไมครอบคลมุถึงการขุดตักดิน 
จึงไมสามารถใชเอกสารดังกลาวถือเปนเอกสารยินยอมใหขุดดินไดเจาพนักงานทอง ถ่ินจึงชอบที่ จะ                         
ไมออกใบรับแจ งใหกับผู แจ งแตจะตองแจ งใหแก ไขโดยให นําเอกสารการได รับอนุญาตให ขุดดิน                            
จากกรมปาไมมาประกอบในการแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด เมื่อผูแจงไมสามารถดําเนินการใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาที่กําหนดเจาพนักงานทองถ่ินก็มีอํานาจสั่งใหการแจงน้ันสิ้นผลตอไป  แตเน่ืองจากกรณีนี ้
เทศบาลฯ ไดออกใบรับแจงใหกับผูดําเนินการไปแลวและในภายหลังเห็นวา ผูแจงยังมิไดรับอนุญาตใหขุดดิน       
ในที่ดินดังกลาวจากกรมปาไม เทศบาลฯ ซึ่งเปนผูออกใบรับแจงก็ไดพิจารณาเพิกถอนใบรับแจงตามหลักเกณฑ     
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแลว เนื่องจากอํานาจในการเพิกถอนใบรับแจง      
ซึ่งถือเปนคําสั่งทางปกครองเปนของเจาหนาที่หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติ   
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการฯ จึงไมอาจใหความเห็นได 
 ๒. กรณีหาร ือวาหากที ่ด ินดังกลาวอยู ในเกณฑที ่จะตองขออนุญาตตามมาตรา ๙       
แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จะตองใหผูดําเนินการแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ินอีกหรือไมน้ัน เห็นวา 
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหพระราชบัญญัติน้ีมิใหใชบังคับ
แกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตราย 
ไวตามกฎหมายน้ันแลว กรณีการไดรับอนุญาตตามมาตรา ๙  แหงประมวลกฎหมายที่ดินเปนการอนุญาต
ใหสามารถใชประโยชนในที่ดินของรัฐมิไดมีเจตนารมณเพื่อการปองกันอันตรายในการขุดดินและถมดิน     
เปนการเฉพาะ ดังนั้น แมผู ดําเนินการจะไดรับอนุญาตตามกฎหมายดังกลาวแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดวย  

 

 

 

 

 

 

/๓. กรณีหารือ 

 

 

 
 หนา  ๑๔๑ 



-๓- 

 

 ๓. กรณีหารือวาหากการออกใบรับแจงไมถูกตองจะมีแนวทางแกไขอยางไร น้ัน เห็นวา    
กรณีน้ีเทศบาลฯ ไดพิจารณาเพิกถอนใบรับแจงไปแลว หากผูดําเนินการประสงคจะทําการขุดดินที่เขาขาย       
ตองแจงการขุดดินตามมาตรา ๑๗ อีก จะตองแจงการขุดดินใหมตอเจาพนักงานทองถ่ินโดยดําเนินการ      
ตามที่กําหนดตามมาตรา ๑๗ ตอไป โดยกรณีการขุดดินในพื้นที่ เขตปาไมก็จะตองไดรับหนังสืออนุญาต        
ใหขุดดินจากกรมปาไมเพื่อใชเปนเอกสารประกอบในการแจงการขุดดินดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

โทร. ๐๒ ๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๖๑ 

โทรสาร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 

 
 
 
 

 หนา  ๑๔๒ 

วรวิทย 
(นายวรวิทย  สายสุพฒันผล) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สนง.โยธาธิการและผงัเมืองจังหวัด กลุมงานวิชาการโยธาธิการ โทร ๐-๓๒๖๐-๑๙๖๓ 
ท่ี ปข ๐๐๒๐.๓/๑๗๕๘                   วันท่ี   ๒๑   พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 
เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการแกไขแบบแปลนใหตรงกับสระนํ้าที่ดําเนินการขุดจริง 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

            สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับหนังสือเพื่อขอหารือแนวทาง 
การปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตาม พ.ร.บ. ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จากองคการบริหารสวนตําบลแสงอรุณ 
อําเภอทับสะแก กรณีบริษัท ก. ผูย่ืนคําขอทําการขุดดินไดทําการผิดไปจากแบบแปลนที่ไดแจงคําขอไว 
และเจาพนักงานทองถ่ินไดแจงใหทําการแกไขการขุด (สระนํ้า) ใหถูกตองตามที่ไดแจงไวเดิม แตผูกระทํา
การขุดดินถมดินกลับย่ืนแบบการขุดสระนํ้าใหมที่ตรงกับการขุดจริงแทน 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ จึงขอหารือแนวทางการปฏิบัติ
ตามที่องคการบริหารสวนตําบลแสงอรุณ ซักถามมา ๒ ประเด็น ดังน้ี 
 ๑) เมื่อบริษัท ก. ไดย่ืนแบบแปลนการขุดสระนํ้าและไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ในครั้งแรกไปแลวน้ัน แตไดทําการขุดสระนํ้าผิดไปจากแบบแปลนที่ไดย่ืนไว โดยเจาพนักงานทองถ่ินแจงให
แกไขใหถูกตองแลว แตกลับย่ืนแบบแปลนใหมเพื่อใหตรงกับสระนํ้า  ที่ขุดจริงน้ัน ขอหารือวาองคการบริหาร
สวนตําบลแสงอรุณ โดยเจาพนักงานทองถ่ินจะตองถือปฏิบัติอยางไรใหถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวของ 
 ๒. การย่ืนแบบแปลนขุดสระนํ้าใหมครั้งที่สองเพื่อใหตรงกับสระนํ้าที่ขุดไปแลวจริงนั้น 
ถือวาเปนการแจงการขุดดิน (สระนํ้า) ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ ครั้งใหม 
ใชหรือไม อยางไร 
ทั้งน้ี สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธไดสําเนาเอกสารประกอบการหารือทั้งหมด
มาพรอมน้ี 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ใหความเห็นเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติใหกับองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินตอไป 

   

          พิเชษฐ 

                              

                          (นายพิเชษฐ  ปาณะพงศ) 
                             โยธาธิการและผงัเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

 

 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๔๓ 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กรมโยธาธิการและผังเมือง  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ – ๑ 
ท่ี มท ๐๗๑๐/๑๖๐๒              วันท่ี   ๒๒  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 
เรื่อง ขอหารือการแกไขแบบแปลนใหตรงกับสระนํ้าที่ดําเนินการขุดดิน 

เรียน  โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

            ตามที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดมีบันทึก ที่ ปข ๐๐๒๐.๓/๑๗๕๘    
ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ แจงวาไดรับหนังสือขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จากองคการบริหารสวนตําบลแสงอรุณ อําเภอทับสะแก กรณีบริษัท ก. ผูย่ืนคําขอ
ทําการขุดดิน ไดทําการผิดไปจากแบบแปลนที่ไดแจงคําขอไวและเจาพนักงานทองถ่ินไดแจงใหทําการแกไข
การขุดสระนํ้าใหถูกตองตามที่ไดแจงไวเดิม แตผูกระทําการขุดดินและถมดินกลับย่ืนแบบการขุดสระนํ้าใหม
ที่ตรงกับการขุดจริงแทน จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติใหกับองคการบริหารสวนตําบลแสงอรุณ ดังน้ี  
 ๑. เมื่อบริษัท ก. ไดย่ืนแบบแปลนการขุดสระนํ้าและไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ิน
ในครั้งแรกไปแลวน้ัน แตไดทําการขุดสระนํ้าผิดไปจากแบบแปลนที่ไดย่ืนไว โดยเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไข
ใหถูกตองแลว แตกลับย่ืนแบบแปลนใหมเพื่อใหตรงกับสระนํ้าที่ขุดจริงน้ัน องคการบริหารสวนตําบลแสงอรุณ 
จะตองถือปฏิบัติอยางไร ใหถูกตองตามข้ันตอนของระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  ๒. การย่ืนแบบแปลนขุดสระนํ้าใหมครั้งที่สองเพื่อใหตรงกับสระนํ้าที่ขุดไปแลวจริงน้ัน        
ถือวาเปนการแจงการขุดดิน สระนํ้า ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗       
ครั้งใหม ใชหรือไม อยางไร 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน  

 กรมโยธาธิการและผังเมืองได นําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน           
พิจารณาเมื่อวันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ โดยมผีูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เขารวมประชุมช้ีแจง รายละเอียดขอเท็จจริงแลวมีความเห็น  ดังน้ี 
 ๑. กรณีที่หารือวาไดมีการขุดดินโดยมีพื้นที่และความลึกผิดไปจากแบบแปลนที่ไดแจงไว    
โดยเจาพนักงานทองถ่ินไดแจงใหแกไขใหถูกตองแลว แตผูดําเนินการกลับมาย่ืนแบบแปลนใหมใหตรงกับ                      
ที่ขุดดินจริง องคการบริหารสวนตําบลจะตองดําเนินการอยางไรน้ัน เห็นวา กรณีน้ีขอเท็จจริงปรากฏวาองคการ
บริหารสวนตําบลแสงอรุณไดออกใบรับแจงใหขุดดินไปแลวถึงสองครั้ง โดยที่ผู ดําเนินการก็ยังขุดดิน                
.           

/ไมเปนไปตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๔๔ 



-๒- 

 
ไมเปนไปตามที่ไดแจงไว การกระทําในสวนน้ีเปนการกระทํา โดยยังไมไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน                 
อันเปนการฝาฝนมาตรา ๑๗ และมีโทษตามมาตรา ๓๕ และมีการขุดดินขัดกับกฎกระทรวงกําหนดมาตรการ
ปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๗ การขุดดินที่มีความลึก
จากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร ปากบอดินจะตองหางจากแนว
เขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด เวนแตจะได
มีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิศวกรจึงเปนการกระทําฝาฝนมาตรา ๒๐ 
และมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องคการบริหาร
สวนตําบลแสงอรุณในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินจึงมีอํานาจตามมาตรา ๓๑ ที่จะออกคําสั่งใหผูขุดดินหยุด               
การขุดดิน หรือจัดการปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน หรือแกไขการขุดดินน้ันได แลวแตกรณี                          
และดําเนินคดีอาญากับผูฝาฝนดวยสวนกรณีที่ผูขุดดินประสงคจะแจงการขุดดินใหตรงกับที่ไดขุดไวน้ัน               
เจาพนักงานทองถ่ินจะตองพิจารณาเชนเดียวกับการแจงการขุดดินใหม 
 ๒.  การย่ืนแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองดําเนินการตามมาตรา ๑๗                     
ใหครบถวน ดังน้ัน การย่ืนเฉพาะแบบแปลนการขุดดินจึงยังมิใชการแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน           
ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

       
      มณฑล 

                                                        (นายมณฑล  สุดประเสริฐ) 
                             รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                             อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๔๕ 



 

 
ที่ สน ๕๔๓๐๑/๑๑๐๑                          สํานักงานเทศบาลตําบลพันนา 
                                                                                           ตําบลพันนา  อําเภอสวางแดนดิน 
                                                                                           สกลนคร  

                    ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 เน่ืองดวยเทศบาลตําบลพันนา อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีความประสงคขอหารือ
ถึงแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ี 
 ๑. ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งระบุไววา 
“ผูใดประสงคจะทําการขุดดิน โดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอที่ดินเกิน
หน่ึงหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศ ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน....” 
     ๑.๑ ตามขอกฎหมายดังกลาวขางตน เจาพนักงานทองถ่ินจะประกาศกําหนดตํ่ากวาสามเมตร
หรือมีพื้นที่ปากบอดินไมเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตรไดหรือไม 
 ๒. ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งบัญญัติไววา 
“ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมพ้ืีนที่
ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ....” 
     และตามขอ ๑๔ ของกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งระบุไววา “การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกัน
เกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินต้ังแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ....” 
    จากบทบัญญัติในมาตรา ๒๖ ดังกลาว มิไดกําหนดเรื่องความสูงของการถมดินไว และขอ ๑๔ 
ของกฎกระทรวงดังกลาว ไดกําหนดความสูงของเนินเดินไว คือต้ังแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของ
ที่อยูขางเคียง แตพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันน้ันตองเกินสองพันตารางเมตร 
    เทศบาลตําบลพันนา จึงขอหารือวา เจาพนักงานทองถ่ินสามารถกําหนดเรื่องการถมดิน 
โดยกําหนดพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินไมเกินสองเมตรนับจากระดับที่ดิน
ตางเจาของที่อยูขางเคียง ไดหรือไม หรือจะสามารถดําเนินการไดอยางไรและโดยวิธีใด 
 
 

 

/ ๓. ตามขอหารือ 

 

 

 

 

 

 
 

 หนา  ๑๔๖ 



-๒- 

 

๓. ตามขอหารือขอ ๑ และขอ ๒ หากสามารถดําเนินการได ตองแจงเจาพนักงานทองถ่ินดวย

หรือไม และผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียม และคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือไม 

 ๓.๑ ตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ดวยหรือไม 

 ๓.๒ ตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยหรือไม และตองปดประกาศที่ไหนบาง 

๔. ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มีบทบัญญัติใดบาง

ที่ใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินสามารถออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน และบทบัญญัติมาตราใดที่ใหอํานาจ

ในการออกเปนประกาศ 

 อน่ึง เทศบาลตําบลพันนา หวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับการตอบรับขอหารือจากทานเพื่อจะได

ใชเปนแนวทางปฏิบัติราชการตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา                                                               

ขอแสดงความนับถือ 
            สายันต   
                                              (นายสายันต  มนดาล) 

                             นายกเทศมนตรีตําบลพันนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๔๗ 

งานนิติกร 

โทร./โทรสาร. ๐๔๒-๗๒๙ - ๓๙๒ 

 

 



 

 

 
ที่ มท ๐๗๑๐/๒๑๘๕                                                                   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐  

             

๑๓  มีนาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน นายกเทศมนตรีตําบลพันนา 

อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลพนันา ที่ สน ๕๔๓๐๑/๑๑๐๑ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลตําบลพันนาไดขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีขอสงสัยตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๖ และขอบเขตของเจาพนักงานทองถ่ิน
เกี่ยวกับการออกขอบัญญัติทองถ่ิน ความละเอียดแจงแลว น้ัน

  กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา

           เรื่องดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ โดยมีผูแทนเทศบาลตําบลพันนา
เขารวมประชุมช้ีแจงขอเท็จจริงและรายละเอียด แลวเห็นวา 
 ๑. กรณีหารือวา ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓            
เจาพนักงานทองถ่ินจะประกาศกําหนดความลึกของการขุดดินตํ่ากวาสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินไมเกิน
หน่ึงหมื่นตารางเมตรไดหรือไมน้ัน เห็นวา มาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินในการออกประกาศเพื่อกําหนดความลึกของการขุดดินหรือพื้นที่ 
ปากบอดินที่ตองแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ินได ทั้งน้ีการกําหนดดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณ 
ของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และเปนไปตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของทองถ่ิน  
ดังน้ัน เจาพนักงานทองถ่ินสามารถประกาศกําหนดความลึกของการขุดดินตํ่ากวาสามเมตรหรือพื้นที่ปากบอดิน
ไมเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตรได โดยตองดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามข้ันตอนของกฎหมาย     
 ๒. กรณีหารือวา เจาพนักงานทองถ่ินสามารถกําหนดเรื่องการถมดินโดยกําหนดพื้นที่         
ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินไมเกินสองเมตรนับจากระดับที่ ดิน            
ตางเจาของที่อยูขางเคียงไดหรือไม หรือจะสามารถดําเนินการไดอยางไรและโดยวิธีใด เห็นวา การที่จะไมใหมี 

 

 

/ การถมดิน 

 

 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๔๘ 



-๒- 

 
การถมดินสูงเกินกวาที่ทองถ่ินกําหนด ราชการสวนทองถ่ินสามารถดําเนินการไดโดยการออกขอบัญญัติทองถ่ิน
กําหนดบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
นอกจากน้ีเจาพนักงานทองถ่ินยังสามารถออกประกาศของราชการสวนทองถ่ินกําหนดพื้นที่ของการถมดิน        
ที่ไมเกินสองพันตารางเมตร ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได 
 ๓. กรณีหารือวา การออกประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖            
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ผูไดรับใบแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจาย     
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือไมน้ัน เห็นวา กรณีการขุดดินหรือการถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ผูไดรับใบแจงตองเสียคาธรรมเนียม และคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยกรณีการขุดดินเปนไป
ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๗ วรรคหา ที่กําหนดใหผูไดรับใบแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง และสําหรับกรณีการถมดินเปนไปตามมาตรา ๒๖ วรรคสี่ ที่กําหนดใหนําบทบัญญัติ         
มาตรา ๑๗ วรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลมดวย  

          ๔. กรณีหารือวา การออกประกาศเจาพนักงานทอง ถ่ินตองดําเนินการตามระเบียบ            
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่ดวยหรือไม และตองประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวยหรือไม และตองสงปดประกาศที่ไหนบาง เห็นวา 
การออกประกาศกําหนดความลึกหรือพื้นที่การขุดดินหรือพื้นที่ของเนินดินที่ถมที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน  
ถือเปนการดําเนินการของหนวยงานของรัฐในอันที่จะมีผลกระทบอยางกวางขวางตอคุณภาพสิ่งแวดลอม 
สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือสวนไดเสียเกี่ยวกับชุมชนทองถ่ินน้ัน หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบตองจัดให
มีการเผยแพรขอมูลใหประชาชนทราบ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีการอยางหน่ึงหรือหลายอยาง 
โดยตองประกาศใหประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ 
เพื่อใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตองและใหมีการเผยแพรขอมูล สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
รวมทั้ งความเดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกประชาชน จึ งตองดําเนินการตามระเบียบ                          
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘  และตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองสงกฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง  
หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งน้ี เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ  
เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ ลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา ดังน้ัน การออกประกาศ           
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของจึงตองประกาศ          
ในราชกิจจานุเบกษาดวย สําหรับการติดประกาศของเทศบาลเพื่อใหประชาชนในพื้นที่รับทราบน้ันจะตองติดประกาศ 
ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการเทศบาล ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบาน
แหงทองที่ที่กําหนดไวในประกาศ 

 

/ ๕. กรณีหารือวา 

 

 

 

 

 

 
 หนา  ๑๔๙ 



-๓- 

 
๕. กรณีหารือวา ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓          

มีบทบัญญัติใดบางที่ใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ิน สามารถออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน และบทบัญญัติ               
มาตราใดที่ใหอํานาจในการออกเปนประกาศ เห็นวา บทบัญญัติที่ใหอํานาจเจาพนักงานทองถ่ินสามารถออก
ประกาศกําหนดความลึกหรือพื้นที่การขุดดินหรือพื้นที่ของเนินดินที่ถมที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นได
คือ มาตรา ๑๗ วรรคหน่ึง และมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
สวนบทบัญญัติที่ใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน คือ มาตรา ๗ และมาตรา ๘                     
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 
                     มณฑล 
                                                        (นายมณฑล  สุดประเสริฐ) 
                             รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 
                             อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หนา  ๑๕๐ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 

 



 

 
ที่ ชร ๕๔๖๐๓/๑๕๓                        สํานักงานเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
                                                                                         ถนนพหลโยธิน  อําเภอแมสาย ชร 

                 

   ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หารือขอกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ 

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน) 

สิ่งทีส่งมาดวย  เอกสารประกอบการหารอื 

 ดวยเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดรับคํารองของราษฎร วามีการขุดดินถมดินและวางทอ
ระบายนํ้าที่มีขนาดเล็ก เกรงวาอาจมีผลกระทบตอพื้นที่ในอนาคต บริเวณหนาวัดถํ้าผาจม ในพื้นที่หมูที่ ๑ 
บานแมสาย ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย 

 เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดเชิญฝายที่เกี่ยวของเขารวมประชุม เมื่อวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการหารือ หมายเลข ๑ นายอําเภอแมสาย ไดมีคําสั่ง ที่ ๓๕๗/๒๕๕๔ 
และหนังสือใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังเขารวมตรวจสอบพื้นที่ในวันพุธ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 
ตามเอกสารประกอบการหารือหมายเลข ๒ ผลการตรวจสอบที่ดิน เปนที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิ ตามโฉนดที่ดิน
เลขที่ ๔๑๓๓๙ ของนาย ก. และนาย ข. จํานวน ๗ ไร – งาน ๖๖ ตารางวา และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๒๘๙๙ 
ของนาย ค. จํานวน ๔ ไร – งาน ๖๓ ตารางวา ซึ่งโฉนดที่ดินทั้งสองแปลงระบุ หามโอนภายใน ๑๐ ป 
ตามมาตรา ๕๘ ทวิ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน จากการตรวจสอบแนวเขตที่ดินทําการขุดดินและถมดิน 
ของเจาหนาที่สํานักจัดการทรัพยากรปาไม ที่ ๒ (เชียงราย) ปรากฏวาพื้นที่ดินดังกลาว ไดบุกรุกเขาไปในพื้นที่ปาไม 
ประมาณ ๑๔ ไร ๒ งาน ๑๕ ตารางวา ประกอบกับผูประกอบโครงการจัดสร ร คือ นาย ง. ไดมีเอกสารหนังสือ
สัญญาจะซื้อขายพื้นที่ทั้งหมด ๑๙ ไร ๑ งาน ๒๓ ตารางวา และอําเภอแมสายไดรับแจงจากนาย จ. 
วาผูประกอบการ ไดตัดถนนสาธารณะ และรุกล้ําที่ดินของตนเอง ตามเอกสาร รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการหารือหมายเลข ๓ คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ตามคําสั่งอําเภอแมสาย ไดสรุปขอเท็จจริง ดังน้ี 
 ๑. มีการตัดถนนทางสาธารณะข้ึนดอยชางงู และบุกรุกที่ดินมีโฉนดของนาย จ. 
 ๒. การขุดดินถมดินในที่ดินที่มีโฉนดที่ของนาย ก. และ นาย ค. ไมมีการแจงการขุดดินและถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 ๓. การวางทอและขุดดินถมดินในพื้นที่ปาไม 
 ตอมาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดรับหนังสืออําเภอแมสาย ตามเอกสารประกอบการหารือ
หมายเลข ๔ ใหถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรักษา และคุมครองปองกันที่ดินอันเปน
สาธารณะสมบัติของแผนดินสําหรับพลเมืองใชรวมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดตรวจสอบ
ความเคลื่อนไหวในการดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว หากพบการกระทําผิดก็ใหดําเนินการตามอํานาจหนาที่ 
และรายงานผลใหอําเภอแมสายทราบตอไป 

 

/ ซึ่งเทศบาล 
 
 
 
 

 หนา  ๑๕๑ 



-๒- 

 
ซึ่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดตรวจสอบแลว พบวาการขุดดินและถมดินดังกลาว ยังไมไดมีการแจงขออนุญาต
ขุดดินถมดินตอเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงไดทําหนังสือแจงไปยังเจาของที ่ดินตามเอกสารสิทธ์ิ   
และผูประกอบการโครงการจัดสรรไดดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ตามเอกสารประกอบการหารือ หมายเลข ๕ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดรับหนังสือตอบจากสํานักกฎหมาย 
ซึ่งไดรับมอบหมายจากนาย ง. ตามเอกสารประกอบการหารือ หมายเลข ๖ วาการที่เทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
แจงใหนาย ง. ดําเนินการขออนุญาตขุดดินและถมดิน น้ันไมถูกตอง เน่ืองจากมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพราะนาย ง. ไมไดดําเนินการตามกลาว เปนเพียงการปรับสภาพดิน
ใหดูสวยงาม มิไดทําเปนไปในลักษณะธุรกิจ หรือประกอบอาชีพ 

เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม และใหการปฏิบัติของเจาพนักงานทองถิ่นเปนไป
โดยชอบกฎหมายเจตนารมณ ทั้งการปฏิบัติดังกลาวไมมีระเบียบ แนวทางปฏิบัติ เปนเหตุสงสัย ดังนั้น 
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงขอหารือตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดังตอไปน้ี 

๑. การกระทําของโครงการจัดสรร เขาขายตองแจงขออนุญาตการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
หรือไม 

๒. เน่ืองจากมีประเด็นที่เกี่ยวของหลายประเด็น เชน มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติที่ดิน 
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พระราชบัญญัติปาไม ฯลฯ  ข้ันตอนตอไป เทศบาลตําบลเวียงพางคําตองดําเนินการอยางไรใหถูกตอง 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 
กรุณาใหคําปรึกษา แนะนําและตอบขอหารือ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติใหถูกตองตอไป และขอขอบพระคุณมา 
ณ โอกาสน้ี 

                                                              ขอแสดงความนับถือ 

            ฉัตรชัย
   

                                               (นายฉัตรชัย ชัยศิร)ิ 
                             นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 หนา  ๑๕๒ 

กองชาง 

โทร.๐ – ๕๓๖๔ – ๖๕๖๙, ๐ – ๕๓๖๔ – ๖๓๙๓ ตอ ๑๑๕ โทรสาร ตอ ๑๑๖ 

จดหมายอเิลคทรอนิกส wiangphangkham.chi.@nmt.or.th/ 

www..nmt.or.th/chiangrai/wiangphangkham 



 
 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๔๘๒๓   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 
   กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

   

๑  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หารือขอกฎหมายและแนวทางการปฏิบัติ 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ ชร ๕๔๖๐๓/๑๕๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๕ 

  ตามหนังสือที่อ างถึง เทศบาลตําบลเวียงพางคําขอหารือแนวทางการปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจากมีการรองเรียนกรณีการขุดดินและถมดิน
บริเวณหนาวัดถํ้าผาจม วาอาจมีผลกระทบตอพื้นที่บริเวณดังกลาว โดยมีประเด็นขอหารือดังน้ี 
  ๑.  การกระทําของโครงการจัดสรรเขาขายตองแจงขออนุญาตขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไม   
  ๒.  เน่ืองจากมีประเด็นที่เกี่ยวของหลายประเด็น เชน มาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติที่ดิน 
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน                    
และพระราชบัญญัติปาไม ฯลฯ ข้ันตอนตอไปเทศบาลตําบลเวียงพางคําตองดําเนินการอยางไรใหถูกตอง 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณาเรื่องดังกลาว

 เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยมีผูแทนเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เขารวมประชุมช้ีแจงขอเท็จจริงและรายละเอียด 
ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นวา 
 ๑. กรณีการขุดดินและถมดินตามขอหารือ หากมีการขุดดินโดยความลึกจากระดับพื้นดิน
เกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร เขาขายจะตองแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือหากมีการถมดินโดยมีความสูง
ของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร จะตองแจง
การถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ินดวย ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓
สําหรับกรณีการขุดดินหรือถมดินปรับระดับดินเพื่อแบงแปลงจําหนายหากเขาขายจะตองไดรับอนุญาต
และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ยังจะตองแจงการขุดดินและถมดินอีกหรือไมน้ัน 
เห็นวา ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหพระราชบัญญัติน้ี

h 

/มิใหใชบังคับ 

 

 

 

 

 
 

 หนา  ๑๕๓ 



-๒- 

 
มิใหใชบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการ
ในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายน้ันแลว ซึ่งการกําหนดขอยกเวนตามมาตรา ๕ ดังกลาวน้ันก็เพื่อเปนการ
ลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะที่กําหนดมาตรการในการปองกนัอนัตราย
ในการขุดดินและถมดินไวแลวในข้ันตอนของการขออนุญาตตามกฎหมายน้ัน ๆ ซึ่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มีเจตนารมณในการควบคุมดูแลการจัดสรรที่ดินเพื่อคุมครองผูซื้อที่ดินจัดสรร มิไดมีเจตนารมณ
เพื่อปองกันอันตรายในการขุดดินและถมดินเปนการเฉพาะ ดังเชนพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ดังน้ัน แมผูประกอบการจะไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ ดินแลวก็ยังตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๒. ข้ันตอนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เกี่ยวกับกรณี 
การกระทําการขุดดินหรือถมดินที่เขาขายตองแจงตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ น้ัน เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ในฐานะเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดมีหนังสอืแจงใหผูดําเนินการตองย่ืนแจงการขุดดินหรือถมดินแลว หากยังมีการฝาฝน
กระทําการขุดดินหรือถมดินโดยมิไดแจง อันมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๕ เจาพนักงานทองถ่ินตองแจงความ
ดําเนินคดีอาญากับผูกระทําการฝาฝนตอไป และจากกรณีน้ีเปนการขุดดินหรือถมดินในที่ดินซึ่งเปนพื้นที่ปา
ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ การแจงการขุดดินหรือถมดินจึงตองมีหนังสือยินยอมจากกรมปาไม
ซึ่งเปนหนวยงานผูดูแลพื้นที่ดังกลาวประกอบการย่ืนแจงดวย  

  อน่ึง เน่ืองจากกรณีน้ีปรากฏขอเท็จจริงวา การขุดดินและถมดินกรณีที่หารือเกี่ยวของกับ
กฎหมายหลายฉบับ ดังนั้น เจาพนักงานทองถิ่นตองประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของใหตรวจสอบ
และดําเนินการตามกฎหมายอื่นดวย เชน พระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ .ศ. ๒๔๙๗
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หนา  ๑๕๔ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๘-๖๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 

 

มณฑล 
(นายมณฑล  สุดประเสริฐ) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานโยธาธิการและผงัเมอืงจังหวัดระยอง โทร./โทรสาร ๐–๓๘๖๙– ๔๐๔๐ สป.มท ๓๔๑๗๑ 

ท่ี รย ๐๐๒๐/๑๒๓  วันท่ี  ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๕๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทับมา 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 

ดวยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง ไดรับรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทับมา 
เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ของเทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง  
และสํานักงานสงเสรมิการปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดระยองจะตองนําเรื่องใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ  
จึงไดขอความอนุเคราะหใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองชวยพิจารณาตรวจสอบ 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เห็นวาเพื่อใหเกิดความรอบคอบและถูกตอง

 
จึงใครขอความอนุเคราะหจากสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารไดตรวจพิจารณารางฯ ผลการพิจารณา
เปนประการใดกรุณาแจงสํานักงานฯ ดวย เพื่อที่จักไดแจงใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินทราบตอไป 
พรอมน้ี ไดแนบสําเนารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทับมา เรื่อง การควบคุมการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
มาดวยแลว 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 หนา  ๑๕๕ 

ปรีชา 
(นายปรีชา  บุตรกะวี) 

นายชางโยธาอาวุโส  รักษาราชการแทน 
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ  กรมโยธาธิการและผงัเมือง  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 

ท่ี มท ๐๗๑๐/๔๔๒๘  วันท่ี  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๕ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจสอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทับมา 

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

 ตามที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยองไดมีบันทึก ที่ รย ๐๐๒๐/๑๒๓

                 
ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ ขอใหตรวจสอบรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลทับมา เรื่อง การควบคุมการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ของเทศบาลตําบลทับมา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองได นําเรื่องดังกลาวเสนอตอคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน

                
พิจารณาเมื่อวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ โดยมีผูแทนเทศบาลตําบลทับมา และผูแทนสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดระยอง เขารวมประชุมช้ีแจงขอเท็จจริงและรายละเอียด ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นวา 
 ๑.  กรณีที่เทศบาลตําบลทับมาประสงคจะออกเทศบัญญัติโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จะตองเปนการกําหนดเรื่องตามมาตรา ๖ 
ที่ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องน้ัน แตรางเทศบัญญัติดังกลาวมีขอกําหนดที่ซ้ําซอนกับกฎกระทรวงกําหนด
มาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงไมสามารถกระทําได อีกทั้งขอกําหนดบางสวน
นําเอาบทบัญญัติในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มากําหนดไวดวยอีก ซึ่งคํานิยาม              
และขอกําหนดตาง ๆ  ที่มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ีแลว เทศบาลฯ ไมจําเปนตองมากําหนดไวซ้ําอีก เน่ืองจากตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีอยูแลว ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๗ วรรคหน่ึงฯ ซึ่งไดบัญญัติวา 
“ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๘” นอกจากน้ันการกําหนดซ้ําแตมีเน้ือหาเกินหรือไมครบถวน
อาจทําใหขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหรือกฎกระทรวงได 
 ๒.  กรณีที่ เปนเน้ือหาในสวนที่ เทศบาลฯ ประสงคจะกําหนดรายละเอียดเรื่องตามมาตรา ๖      
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ  โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว สามารถกระทําได ทั้งน้ี 
ตามความในมาตรา ๘ (๑) 

 

/๓. กรณีการกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 หนา  ๑๕๖ 



-๒- 

 
 ๓.  กรณีการกําหนดบทกําหนดโทษในรางเทศบัญญัติซึ่ งมิ ใช เรื่องตามมาตรา ๖ น้ัน           
เทศบาลฯ ไมสามารถกําหนดไดเพราะเปนเรื่องที่ไดกําหนดไวแลวในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน                     
พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎหมายแมบทมิไดใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการกําหนดเรื่องดังกลาว               
การกําหนดบทกําหนดโทษในรางเทศบัญญัติฯ ขอ ๓๐ จึงเปนการกําหนดที่ไมถูกตองและเกินกวาอํานาจ              
ตามที่กฎหมายแมบทไดใหไว    

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

   

 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 หนา  ๑๕๗ 

มณฑล 
(นายมณฑล  สุดประเสริฐ) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 
 
ที่ ตช ๐๐๒๑.๕(๑๔)ส./๒๐๒๒  สถานีตํารวจภูธรไพศาล ี
   อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค 
   ๖๐๒๒๐ 

   

๘  มิถุนายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หารือความผิดตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

อางถึง  พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สิ่งทีส่งมาดวย  บันทึกการจับกุม จํานวน ๕ ฉบับ 

  ดวยเมื ่อวันที ่ ๑๒ และ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เจาหนาที ่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรไพศาลี

 
รวมกับเจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
รวมกันจับกุมผูตองหา ปรากฏรายละเอียดตามสําเนาหนังสือการจับกุมที่สงมาดวย โดยกลาวหาวากระทําผิด
ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และ พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นําตัวผูตองหาพรอมดวยของกลาง
สงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี

   ดังน้ัน จึงเรียนหารือมายังทานเพื่อขอทราบวา 
  ๑. ที่ดินบริเวณที่เกิดเหตุเปนที่ดินในบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑) หรือไม 
ตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินเรื่องใด 
  ๒. กรณีตามขอ ๑ หากเปนกรณีที ่ยังไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น 
และเปนความผิดตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ๒๕ วรรคหน่ึง เมื่อผูตองหายินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมาย ตามาตรา ๔๒ พนักงานสอบสวนจะสงเรื่องใหเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายเปรียบเทียบปรับไดหรือไม และอัตราการเปรียบเทียบปรับกําหนดไว
เทาไร 
  ผลการหารือเปนประการใดขอไดโปรดแจงให สถานีตํารวจภูธรไพศาลี ทราบดวยเพื่อจะได
นําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไป หวังวาคงไดรับความรวมมือจากทานดวยดีเหมือนเชนเคยที่ผานมา 
และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
                พันตํารวจโท          บุญเชิด 

 
 
 
 
พ.ต.ท. บุญเชิดฯ โทร. ๐ – ๘๒๒๕ – ๙๘๓๔ 
 
 
 

 หนา  ๑๕๘ 

 (บุญเชิด  จันทรมณี) 
รองผูกํากบัการสบืสวนฯ ปฏิบัติราชการแทน 

ผูกํากบัการ สถานีตํารวจภูธรไพศาล ี



 
 

ที่ มท ๐๗๑๐/๖๕๑๖   กรมโยธาธิการและผังเมือง 

   ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 

   กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

   

๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  หารือความผิดตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูกํากบัการสถานีตํารวจภูธรไพศาล ี

อางถึง  หนังสือสถานีตํารวจภูธรไพศาลี ที่ ตช ๐๐๒๑.๕ (๑๔) ส./๒๐๒๒ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

  ตามหนังสือที่อางถึง สถานีตํารวจภูธรไพศาลีไดขอหารือกระทรวงมหาดไทยเรื่องแนวทาง

  
การปฏิบัติเกี่ยวกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีเจาหนาที่

ตํารวจสถานีตํารวจภูธรไพศาลี รวมกับเจาหนาที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมรวมกันจับกุมผูตองหาที่ถูกกลาวหาวากระทําผิดตามพระราชบัญญัติ

โรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยมีประเด็นหารือ ดังน้ี 

  ๑. ที่ดินบริเวณที่เกิดเหตุเปนที่ดินในบริเวณหามขุดดินและถมดินตามมาตรา ๖ (๑) หรือไม 

ตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินเรื่องใด 

  ๒. กรณีตามขอ ๑ หากเปนกรณีที่ยังไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น 

และเปนความผิดตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง มาตรา ๓๕ วรรคหน่ึง เมื่อผูตองหายินยอมใหเจาพนักงานทองถ่ิน

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายตามมาตรา ๔๒ พนักงานสอบสวนจะสงเรื่องใหเจาพนักงานทองถ่ิน

หรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายเปรียบเทียบปรับไดหรือไม และอัตราการเปรียบเทียบปรับกําหนดไวเทาไร 

ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

  กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา กระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายใหกรมโยธาธิการและผังเมือง
พิจารณาขอหารือดังกลาวแลวเห็นวา พื ้นที ่เกิดเหตุอยูที่หมู  ๑๓ บานสําโรงชัยเหนือ ตําบลสําโรงชัย 
อําเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค เปนพื้นที่ในเขตองคการบริหารสวนตําบลสําโรงชัย ซึง่พระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ จะใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลไดเมื่อองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรืออยูในเขตผังเมืองรวม
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง หรือรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งน้ี 
ตามนัยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลสําโรงชัย 

 

/ยังไมม ี

 

 

 

 
 
 

 หนา  ๑๕๙ 



-๒- 

 

ยังไมมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาฯ ไมไดอยูในเขตผังเมืองรวมฯ และรัฐมนตรียังไมไดประกาศกําหนดให
ใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี จึงไมอาจนําเอาบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ไปใชบังคับไดไมวากรณีใดก็ตาม  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๖๐ 

สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๕๘-๖๐ 

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

สมหวัง 
(นายสมหวัง  ดํารงพงศาวัฒน) 

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง 
รักษาการในตําแหนงวิศวกรใหญ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 
 
 
ที่ รอ ๕๓๗๐๓/๖๘๓   สํานักงานเทศบาลตําบลโนนตาล 
   บานโนนตาลนอย หมู ๑๐ ตําบลโนนตาล 
   อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 

   

๒๘  กันยายน  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหพจิารณารางเทศบญัญัติวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

สิ่งทีส่งมาดวย  สําเนารางเทศบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ดวย คณะเทศมนตรีเทศบาลตําบลโนนตาล อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จะย่ืนญัตติ
เรื่องรางเทศบัญญัติวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลโนนตาลไดพิจารณา
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลโนนตาล

   เพือ่ใหการเสนอรางเทศบัญญัติวาการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ ของเทศบาลตําบลโนนตาล
เปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตองตามระเบียบข้ันตอนของกฎหมาย เทศบาลตําบลโนนตาลจึงใครเรียนมายังทาน 
ไดโปรดพิจารณารางเทศบัญญัติดังกลาว เพื่อทางเทศบาลจะไดพิจารณาเปลี่ยนแปลงและแกไขในราง
ตามขอเสนอแนะของทาน ผลเปนประการใดโปรดแจงใหเทศบาลไดรับทราบดวย เพื่อจะไดพิจารณา
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                        วุฒิชัย 

 
 
 
กองชาง  ทต. โนนตาล 
โทร. ๐ – ๔๓๕๐ – ๑๐๙๐/๐ – ๔๓๖๑ – ๑๘๗๙ 
โทรสาร. ๐ – ๔๓๖๑ – ๑๘๗๙ 
www.nontan.go.th 
นายจักรพล กรุงแสนเมือง โทร. ๐๘ – ๘๕๗๓ – ๓๔๔๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๖๑ 

(นายวุฒิชัย  บุญชิต) 
นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 

 



 
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๑๓๖๐๕   กรมโยธาธิการและผังเมือง 
   ถนนพระรามที ่๖ เขตพญาไท 
   กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การพิจารณารางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนตาล เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรียน  นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 

อางถึง  หนังสือเทศบาลตําบลโนนตาล ที่ รอ ๕๓๗๐๓/๖๘๗ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ 

 ตามหนังสือที่อางถึง เทศบาลตําบลโนนตาลแจงวา ไดดําเนินการยกรางเทศบัญญัติเทศบาล
ตําบลโนนตาล เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อจะใชบังคับในเขตเทศบาลตําบลโนนตาล 
ซึ่งเทศบาลตําบลโนนตาลพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหเกิดความรอบคอบและถูกตอง จึงขอความอนุเคราะห
ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองตรวจพิจารณารางเทศบัญญัติดังกลาว ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา       
รางเทศบัญญัติดังกลาว เมื่อวันองัคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยมผีูแทนเทศบาลตําบลโนนตาล เขารวมประชุม
ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริง แลวมคีวามเห็น ดังน้ี 
 ๑. พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลโนนตาลเปนพื้นที่ใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๓ (๑) เทศบาลตําบลโนนตาลจึงสามารถใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน   
โดยไมตองตรากฎหมายออกมารองรับการบังคับใชอีก 
 ๒. กรณีการออกขอบัญญัติทองถ่ินจะตองเปนไปตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ คือ 
  ๒.๑ กรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ัน
เพิ่มเติมหรือกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
  ๒.๒ กรณีที่ ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามความในมาตรา ๖            
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันได 
  ๒.๓ กรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติม        
จากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงจะตองไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
  ๒.๔ กรณีที่เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง    
ใหมีผลบังคับใชได เมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมติัจากรฐัมนตร ี
  ๒.๕ ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจาย             
ตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว เทศบาลจึงตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงและไมมีอํานาจในการออกเทศบัญญัติในเรื่องน้ีได 
 
 
 

/ ๒.๖ รางเทศบัญญัติ 
 

 
 หนา  ๑๖๒ 



-๒- 
 

  ๒.๖ รางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลโนนตาล เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๕            
มีขอกําหนดเรื่องตาง ๆ ที่กฎหมายมิไดใหอํานาจในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน เชน การกําหนดบทลงโทษ                     
การกําหนดคาธรรมเนียมการขุดดินและถมดิน การกําหนดเรื่องการขนสงดิน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           
             
 

 หนา  ๑๖๓ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๖๑ 
โทรสาร ๐-๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

เกียรติศักด์ิ 
(นายเกียรติศักด์ิ จันทรา) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 
 

ที่ สว ๐๐๐๑/๐๖๔๗๔   วุฒิสภา 

   
ถนนอูทองใน กทม. ๑๐๓๐๐ 

   

๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

เรื่อง  การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกวุฒิสภา 

เรียน  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

  ดวยในคราวการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
ไดมีสมาชิกวุฒิสภาขอหารือตอประธานวุฒิสภาในเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎกระทรวงมหาดไทย สรุปไดดังน้ี 
  ๑. พันตํารวจเอก พายัพ ทองช่ืน สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือ เรื่อง ปญหานํ้าทวมในจังหวัดสระแกว 
จากกรณีที่มีฝนตกหนักทําใหเกิดนํ้าทวมในอําเภออรัญประเทศ และอําเภออื่น ๆ ของจังหวัดสระแกว 
แมแตอําเภอวัฒนานครที่มีพื้นที ่สูงนํ้าก็ยังทวม ซึ ่งที่ผ านมา ๕๐ ป จังหวัดสระแกวไมเคยเกิดอุทกภัย 
สาเหตุหน่ึงมาจากการขยายตัวของชุมชน ทําใหการถมที่เพื่อการกอสราง และไดรุกล้ําลงไปในคูคลองตาง ๆ  
จึงขอใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกรมโยธาธิการและผังเมืองเขาไปควบคุมดูแลอยางเขมงวด รวมทั้ง
ขอใหกระทรวงการตางประเทศประสานไปยังประเทศเพื่อบานใหรวมมือกันปองกันและแกไขปญหานํ้า
เพื่อใหทั้ง ๒ ประเทศไมไดรับความเดือดรอนจากปญหานํ้าทวม 
  ๒. นายกฤช อาทิตยแกว สมาชิกวุฒิสภา ขอหารือ เรื่อง ความลาชาของกระทรวงมหาดไทย
ในการออกกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแบบใหคณะกรรมการหมูบาน ดวยกระทรวงมหาดไทยดําเนินการ
ออกกฎกระทรวงกําหนดเครื่องแบบใหกับคณะกรรมการหมูบานลาชาทั้ง ๆ ที่ไมใชเรื่องยุงยาก โดยเริ่ม
ดําเนินการต้ังแตสมัยที่นายชวรัตน ชาญวีรกูล ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย จนกระทั่ง
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และไดลาออกจากตําแหนงไปแลว 
อีกทั้งนายพระนาย สุวรรณรัตน ปลัดกระทรวงมหาดไทย ก็ไดเกษียณอายุราชการไปแลว จนมีการแตงตั้ง
นายวิบูลย สงวนพงศ ดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม แตกระทรวงมหาดไทยก็ยังดําเนินการไมเสร็จ 
จึงขอใหเรงรัดดําเนินการเรื่องดังกลาวใหเสร็จโดยเร็ว 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากผลการพิจารณาเปนประการใดกรุณาแจงใหทราบดวย 
จักขอบคุณย่ิง 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                        นิคม 

 
 
 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
สํานักงานประธานวุฒิสภา 
โทรศัพท/โทรสาร ๐ – ๒๘๓๑ – ๙๓๙๗ 
 
 
 
 

หนา  ๑๖๔ 

(นายนิคม  ไวยรัชพานิช) 
ประธานวุฒสิภา 

 



 
 
                        
ที่ มท ๐๗๑๐/๔๖๐๘  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

          ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  การดําเนินการตามขอหารือของสมาชิกวุฒิสภา 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดสระแกว 

 ดวยวุฒิสภาไดแจงกระทรวงมหาดไทยวา ไดมีสมาชิกวุฒิสภาขอหารือตอประธานวุฒิสภา 
กรณีที่มีฝนตกหนักทําใหเกิดนํ้าทวมในอําเภออรัญประเทศ และอําเภออื่น ๆ ของจังหวัดสระแกว ซึ่งสาเหตุ
หน่ึงมาจากการขยายตัวของชุมชนทําใหมีการถมดินเพื่อการกอสราง และไดรุกล้ําลงไปในคูคลองตาง ๆ 
วุฒิสภาจึงขอใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ และกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายให
กรมโยธาธิการและผังเมืองพิจารณาดําเนินการตอไป 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาแลวเห็นวา กรณีการกอสรางอาคารและการถมดิน
รุกล้ําลงไปในคูคลองตาง ๆ กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
มีขอกําหนดในเรื่องดังกลาวไวชัดเจนแลว และเปนอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินในการควบคุมดูแลใหมกีารปฏิบติั
อยางถูกตองตามกฎหมาย จึงขอความรวมมือใหจังหวัดสระแกวโปรดกําชับเจาพนักงานทองถ่ินใหถือปฏิบัติ
ตามกฎหมายโดยเครงครัด ตอไป 
 ๑. การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่อยูในเขตควบคุมอาคาร
หรือการกอสราง ดัดแปลงฯ อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ กรณีที่อยู
นอกเขตควบคุมอาคาร จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ในกรณีที่มีการกอสรางอาคารดังกลาว
ใกลแหลงนํ้าสาธารณะจะตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะน้ันไมนอยกวา ๓ เมตร ๖ เมตร 
หรือ ๑๒ เมตร แลวแตกรณี ตามที่กําหนดในขอ ๔๒ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนยายอาคารที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง
หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ
ออกคําสั่งทางปกครองใหผูฝาฝนระงับการกระทํา หามใชอาคาร ใหแกไขใหถูกตองหรือใหรื้อถอนอาคาร
ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แลวแตกรณี 
 ๒. การถมดินในพื้นที่ควบคุมการขุดดินและถมดินตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ คือ ในเขตเทศบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื ่นตามที่กฎหมาย
โดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง ผูดําเนินการถมดิน
ตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน และกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมาย
วาดวยการขุดดินและถมดิน และในกรณีที่การถมดินมีพื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวา
ที่ เจาพนักงานทอง ถ่ินประกาศกําหนดตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทอง ถ่ินกอนดําเนินการ  
 
 

/ทั้งน้ี 
 หนา  ๑๖๕ 



-๒- 
 
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หากมีการถมดินรุกล้ําลงไป
ในคู คลองตาง ๆ  เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูดําเนินการถมดินหยุดการถมดินและแกไขใหถูกตองได
ตามมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ - ๒๒๙๙ – ๔๓๖๐ -๑ 
โทรสาร ๐ – ๒๒๙๙ - ๔๓๖๗  
 
 
 

 หนา  ๑๖๖ 

เกียรติศักด์ิ 
(นายเกียรติศักด์ิ จันทรา) 

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 
 

 

ที่ นย ๗๔๔๐๑/๑๐๖   องคการบรหิารสวนตําบลพระอาจารย 

   
อําเภอองครกัษ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐  

   

๒๖  กุมภาพันธ  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  หารือแนวทางปฏิบัติราชการตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน (อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง) 

สิ่งทีส่งมาดวย  สําเนาคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน  จํานวน  ๓  ฉบับ 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ไดประกาศใชผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก 
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ และมีความประสงคจะขอหารือถึงแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ี 
  ๑. องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมเขาขายตามมาตรา ๓ ไมสามารถบังคับใชกฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดิน และไมสามารถรับแจงการขุดดินถมดินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
ถูกตองหรือไม 
  ๒. เมื่อกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินบังคับใชแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแจง
ใหผูประกอบการขุดดินถมดินมาแจงการขุดดินถมดิน ตอมาผูประกอบการขุดดินถมดินทําใหทรัพยสินผูอื่น
และที่สาธารณประโยชนเสียหาย เจาพนักงานทองถ่ินตองดําเนินการอยางไร 
  ๓. กรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่พบเห็นการกระทําความผิดสามารถ
แจงความรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน ถูกตองหรือไม 
  ๔. เจาพนักงานทอง ถ่ินสั่ งหยุดตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๓๑ วรรคหน่ึง ตอมา
ผูประกอบการย่ืนขออนุญาตตามมาตรา ๑๗ เอกสารหลักฐานครบถวนถูกตอง เจาพนักงานทองถ่ินสามารถ
ออกใบรับแจงไดหรือไม อยางไร และมีแนวทางปฏิบัติอยางไร 
  ๕. กรณีผูประกอบการอางวา ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕   
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเห็นวา พระราชบัญญติัโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีเจตนาเพื่อควบคุมการจัดต้ังโรงงาน 
การใชเครื่องจักร ถูกตองหรือไม และมีวิธีปฏิบัติอยางไร 

  จึงเรียนหารือมาเพื่อความถูกตอง และเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                        สายชล 

 
 
 
 
สํานักงานปลัด 
โทร. ๐ – ๓๗๖๑ – ๐๕๖๐ ตอ ๑๒  

 หนา  ๑๖๗ 

(นายสายชล  ทับเปลี่ยน) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลพระอาจารย 

 



 
 

ที่ นย ๗๔๔๐๑/๑๕๕   องคการบรหิารสวนตําบลพระอาจารย 

   
อําเภอองครกัษ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐  

   

๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  หารือแนวทางปฏิบัติราชการตามพระราชบญัญัติขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน (อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง) 

อางถึง  หนังสือองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ดวนที่สุด ที่ นย ๗๔๔๐๑/๑๐๖  
          ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

  ตามหนังสืออางถึง องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย สงเอกสารเพิม่เติมเพือ่ประกอบการ
หารือแนวทางปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ี 
  ๑. คํารองทั่วไป 
  ๒. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
  ๓. ใบแจงการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ ๓ 
  ๔. หนังสือบริษัท ก. ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
  ๕. หนังสือบริษัท ก. ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 

  จึงเรียนหารือมาเพื่อความถูกตอง และเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                        สายชล 

 
 
 
 
 
 
 
 
สวนโยธา 
โทร. ๐ – ๓๗๖๑ – ๐๕๖๐, ๐๘ - ๖๘๙๗  - ๒๓๘๑ 
โทรสาร. ๐ – ๓๗๖๑  - ๐๕๖๐ ตอ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๖๘ 

(นายสายชล  ทับเปลี่ยน) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลพระอาจารย 

 



 
 
 

ที่ นย ๗๔๔๐๑/๓๑๔   องคการบรหิารสวนตําบลพระอาจารย 

   
อําเภอองครกัษ จังหวัดนครนายก ๒๖๑๒๐  

   

๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  แจงคําวินิจฉัยยกอุทธรณ ของบริษัท ก. 

เรียน  ประธานคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน (อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง) 

สิ่งทีส่งมาดวย  สําเนาหนังสือจังหวัดนครนายก ดวนที่สุด ที ่นย ๐๐๒๓.๔/๒๙๗๔ 
                   ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖  จํานวน  ๑  ฉบับ 

  พรอมนี้ องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ขอสงสําเนาหนังสือจังหวัดนครนายก 
ดวนที่สุด ที่ นย ๐๐๒๓.๔/๒๙๗๔ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ เรื่อง อุทธรณคําสั่งเจาพนักงานและขอทุเลา 
การปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานที่ไมชอบดวยกฎหมาย มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

  จึงเรียนหารือมาเพื่อความถูกตอง และเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                        จิตตรา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
สวนโยธา 
โทร. ๐ – ๓๗๖๑ – ๐๕๖๐ ตอ ๑๕  
โทรสาร. ๐ – ๓๗๖๑  - ๐๕๖๐ ตอ ๑๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๖๙ 

(นางจิตตรา  เส็งเลก็) 
ปลัดองคการบรหิารสวนตําบลพระอาจารย ปฏิบัติหนาที ่

นายกองคการบรหิารสวนตําบลพระอาจารย 
 



 
                        
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๗๘๐๕  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

          ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย 

อางถึง  ๑. หนังสอืองคการบรหิารสวนตําบลพระอาจารย ดวนทีสุ่ด ที่ นย ๗๔๔๐๑/๑๐๖ ลงวันที่ ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๕๖ 
   ๒. หนังสือองคการบรหิารสวนตําบลพระอาจารย ที่ นย ๗๔๔๐๑/๑๕๕ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 
          ๓. หนังสือองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย ที ่นย ๗๔๔๐๑/๓๑๔ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 

 ตามหนังสือที่อางถึง ๑. องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารยไดขอหารือคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดินเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณี
การขุดดินของบริษัท ก. และตามหนังสือที่อางถึง ๒. และ ๓. องคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย
ไดสงเอกสารขอมูลใหคณะกรรมการการขุดดินและถมดินเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาขอหารือดังกลาว 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา
ขอหารือดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
โดยมผีูแทนองคการบริหารสวนตําบลพระอาจารย เขารวมประชุมช้ีแจงขอมูลรายละเอียดขอเท็จจริง แลวเห็นวา 
เรื่องหารือดังกลาวไดมีการอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ซึ่งผูวาราชการจังหวัดนครนายกไดมีคําวินิจฉัยอทุธรณ
เปนที่สุดแลว จึงไมมีประเด็นที่ตองพิจารณาขอหารือดังกลาวอีก 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ – ๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๖ 
 
 
 

 หนา  ๑๗๐ 

เกียรติศักด์ิ 
(นายเกียรติศักด์ิ จันทรา) 

รองอธิบดีรักษาการในตําแหนงวิศวกรใหญ 
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 
 

ที่ นน ๐๐๒๒/๗๙๒๔   ศาลากลางจังหวัดนาน 

   
ถนนสุริยพงษ นน ๕๕๐๐๐ 

   

๑๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  หารือการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

สิ่งทีส่งมาดวย  ๑. หนังสือสํานักงานเทศบาลตําบลดูใต ที่ นน ๕๓๕๐๑/๕๐๙ ลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
    จํานวน ๑ แผน 
           ๒. หนังสือที่วาการอําเภอเมืองนาน ที่ นน ๐๐๒๓.๖/ว ๓๔๖ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๓๕๕๖  
    จํานวน ๑ แผน 

  ดวยจังหวัดนาน ไดรับขอหารือจากอําเภอเมืองนาน หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญติั
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ของสํานักงานเทศบาลตําบลดูใต ดังน้ี 
  ๑. ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ไดกําหนดใหการถมดิน
ต้ังแตสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึง นอกจากตองจัด
ใหมีการระบายนํ้าตามวรรคหน่ึง ตองแจงการถมดินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 
  ตามกฎหมายดังกลาวขางตน ในกรณีที่มีการถมดินและมีเน้ือที่นอยกวาสองพันตารางเมตร
และมีเนินเดินสูงกวาที่ดินขางเคียง และเจาพนักงานทองถ่ินไมไดออกประกาศกําหนดพื้นที่เกี่ยวกับการถมดิน
ไวในบริเวณน้ี เจาของที่ดินหรือผูถมดิน จะตองแจงหรือขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือไม เน่ืองจาก
เจาของที่ดินบริเวณขางเคียงไดรองขอใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ 
  ๒. กรณีตาม ขอ ๑ หากเจาพนักงานทองถ่ิน มีความเห็นวา ควรใหผูถมดินจัดใหมีการระบายนํ้า 
เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูถมดินดําเนินการจัดใหมีการระบายนํ้าตามหลักวิชาชางไดหรือไม และหากผูถมดิน
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร 
  ๓. หากเจาพนักงานทองถ่ินจะประกาศกําหนดพื้นที่การขุดดินและถมดินนอยกวาตามที่
กฎหมายกําหนด จะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร และจะตองสงไปประกาศในราชกิจจานุกเบกษาหรือไม 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 

  จังหวัดนาน จึงขอความอนุเคราะหกรมโยธาธิการและผังเมือง ใหความเห็นในกรณีดังกลาวขางตน 
เพื่อจังหวัดจะไดแจงใหอําเภอเมืองนาน ทราบตอไป 

  จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                        อดิศร 

 
 
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนาน 
กลุมงานวิชาการโยธาธิการ 
โทร. ๐ – ๕๔๗๑ – ๐๗๕๕ ตอ ๑๕ 
 

 หนา  ๑๗๑ 

(นายอดิศร  พิทยายน) 
รองผูวาราชการจังหวัดนาน ปฏิบัติราชการแทน 

ผูวาราชการจังหวัดนาน 
 



 
                        
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๗๙๘๖  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

          ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

เรื่อง  ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดนาน 

อางถึง  หนังสือจงัหวัดนาน ที่ นน ๐๐๒๐/๗๙๒๔ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดนานแจงวา ไดรับขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ของเทศบาลตําบลดูใต ดังน้ี 
 ๑. ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดใหการ
ถมดินต้ังแตสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึง นอกจาก
ตองจัดใหมีการระบายนํ้าตามวรรคหน่ึง ตองแจงการถมดินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 
 ตามกฎหมายดังกลาวขางตน ในกรณีที่มีการถมดินและมีเน้ือที่นอยกวาสองพันตารางเมตร 
และมีเนินดินสูงกวาที่ดินขางเคียง และเจาพนักงานทองถ่ินไมไดออกประกาศกําหนดพื้นที่เกี่ยวกับการถมดินไว 
ในกรณีน้ีเจาของที่ดินหรือผูถมดินจะตองแจงหรือขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือไม เน่ืองจากเจาของ
ที่ดินบริเวณขางเคียงไดรองขอใหเจาพนักงานทองถ่ินเขาตรวจสอบ 
 ๒. กรณีตามขอ ๑ หากเจาพนักงานทองถ่ินมีความเห็นวา ควรใหผูถมดินจัดใหมีการระบายนํ้า 
เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหผูถมดินดําเนินการจัดใหมีการระบายนํ้าตามหลักวิชาชางไดหรือไม และหากผูถม
ดินไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร 
 ๓. หากเจาพนักงานทองถ่ินจะประกาศกําหนดพื้นที่การขุดดินและถมดินนอยกวาตามที่
กฎหมายกําหนดจะมีแนวทางปฏิบัติอยางไร และจะตองสงประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือไม จึงขอใหกรม
โยธาธิการและผังเมืองพิจารณาใหความเห็นตามขอหารือดังกลาว ความละเอียดแจงแลว น้ัน 
 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณาขอ
หารือดังกลาวเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ แลวมีความเห็น ดังน้ี 
 ๑. ตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กําหนดใหผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง
และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตองจัด
ใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น ดังน้ัน 
กรณีที่หารือ หากปรากฏวาเปนการถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง
และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร และเจาพนักงานทองถ่ินมิไดออกประกาศกําหนดพื้นที่ที่ตอง
แจงการถมดินไว ในกรณีน้ีเจาของที่ดินหรือผูถมดินตองดําเนินการตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง กลาวคือ เจาของ
ที่ดินหรือผูถมดินน้ันจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยู
ขางเคียงหรือบุคคลอื่น โดยการถมดินดังกลาวไมเขาขายที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

/๒. กรณีการถมดิน 

 
 หนา  ๑๗๒ 



-๒- 

 ๒. กรณีการถมดินที่เขาขายตามมาตรา ๒๖ วรรคหน่ึง หากผูที่ถมดินไมจัดใหมีการระบายนํ้า
เพียงพอ กอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น อันเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ 
วรรคหน่ึง ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาทเจาพนักงานทองถ่ินตอง
แจงความดําเนินคดีทางอาญากับผูฝาฝนดังกลาว นอกจากน้ีหากเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา กรณีถมดินน้ันไม
เปนไปตามหลักวิชาชางและอาจกอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่ขางเคียงหรือทรัพยสินของบุคคลอื่น มาตรา 
๓๑ ไดบัญญัติใหเจาพนักงานทองถ่ินสามารถมีคําสั่งใหผูถมดินหยุดการถมดินหรือจัดการปองกันความเสียหาย
ที่อาจเกิดข้ึน หรือแกไขการถมดินน้ันได แลวแตกรณี 

 ๓. ข้ันตอนการออกประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินน้ันจะตองประกอบดวยหลักการและ
เหตุผลในการออกประกาศ ซึ่งจะตองไมขัดแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และตอง
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินดวย 
นอกจากน้ันจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือการ
ประกาศในราชการกิจจานุเบกษา และติดประกาศใหประชาชนในพื้นที่รับทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการ
อําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบานแหงทองที่
ที่กําหนดไวในประกาศ นอกจากน้ีหากมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของก็จะตองพิจารณาดําเนินการใหถูกตองครบถวน
ตามที่กฎหมายกําหนดดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ – ๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๖ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หนา  ๑๗๓ 

เกียรติศักด์ิ 
(นายเกียรติศักด์ิ จันทรา) 

รองอธิบดีรักษาการในตําแหนงวิศวกรใหญ 
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวัดปทุมธานี กลุมงานวิชาการโยธาธิการ โทร. ๐-๒๕๖๗-๕๗๖๔-๖ 

ท่ี ปท ๐๐๒๒/๑๘๑๘  วันท่ี  ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๖ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจรางเทศบัญญัติ 

เรียน ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 ดวยจังหวัดปทุมธานีแจงวา เทศบาลตําบลบางกะดีไดเสนอรางเทศบัญญัติตําบลบางกะดี 
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยสภาเทศบาลตําบลกะดีมีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลบางกะดีดังความละเอียดตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหรางเทศบัญญัติ
ดังกลาวมีความถูกตองและสอดคลองกับขอกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จึงขอความอนุเคราะหใหสํานักควบคุม
และตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบรางเทศบัญญัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ผลเปนประการใดขอไดโปรดแจงใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีทราบดวย ซึ่งหวังเปนอยางย่ิง
วาจะไดรับความอนุเคราะหดวยดีจากทาน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

   

 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานวิชาการโยธาธิการ 
โทร. ๐ – ๒๕๖๗ – ๕๗๖๕ – ๖ ตอ ๑๐๒ – ๓ 
โทรสาร. ๐ – ๒๕๖๗ – ๖๒๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๗๔ 

อัญชล ี
(นางอัญชลี  ริ้วธงชัย) 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทมุธานี 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ กรมโยธาธิการและผงัเมือง สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  โทร. ๐-๒๒๙๙-๔๓๖๒-๓ 

ท่ี มท ๐๗๑๐/๑๔๒๔๔  วันท่ี  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๖ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกะดี 

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 

 ตามที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไดมีบันทึก ที่ นน ๐๐๒๒/๑๘๑๘ 
ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ สงรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลบางกะดี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... 
ใหสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารตรวจสอบความถูกตองและแจงใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมือง
ปทุมธานีทราบดวย ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณารางเทศบัญญัติดังกลาวแลว ขอเรียนวา 
 ๑. เน้ือหาในรางเทศบัญญัติฯ สวนใหญเปนการคัดลอกมาจากพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งไมจําเปนตองออกเทศบัญญัติในเรื่องน้ันอีก เพราะบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติและกฎกระทรวงดังกลาว
เปนบทบัญญัติที่ราชการสวนทองถ่ินตองถือปฏิบัติอยูแลว ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
 ๒. พื้นที่ในเขตเทศบาลตําบลบางกะดีเปนพื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามนัยแหงมาตรา ๓ (๑) เทศบาลตําบลบางกะดีสามารถบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินโดยไมตองตรากฎหมายออกมารับรองการบังคับใชอีก 
 ๓. กรณีการออกขอบัญญัติทองถ่ินจะตองเปนไปตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แลวแตกรณี 
ดังน้ี 
  ๓.๑ กรณีตามมาตรา ๗ กลาวคือ ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใด
ตามมาตรา ๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได ซึ่งปจจุบัน  
ไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ แลว (นอกเหนือจากกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามขุดดินหรือถมดิน) 
จํานวน ๓ ฉบับ ไดแก กฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๔๔ กฎกระทรวงกําหนด
คุณสมบัติของผูควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวง
กําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ .ศ. ๒๕๔๘ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงดังกลาว โดยไมตองออกขอบัญญัติทองถ่ินที่ซ้ําซอน
ในเรื่องน้ีอีก 
  ๓.๒ กรณีตามมาตรา ๘ กลาวคือ ในกรณีที่มีกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ 
แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินได ดังน้ี 
   ๓.๒.๑ เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติม
จากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
   ๓.๒.๒ เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ดังกลาว เน่ืองจากมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน โดยขอบัญญัติจะมีผลบังคับใชไดเมื่อไดร ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการขุดดินและถมดินและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี

/๔. ตามมาตรา ๑๐ 

 
 

 หนา  ๑๗๕ 



-๒- 

 

 ๔. ตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายตามพระราชบัญญัติน้ี 
ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว 
เทศบาลฯ ตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงโดยไมสามารถกําหนดคาธรรมเนียมข้ึนเองได 

 ๕. รางเทศบัญญัติตําบลบางกะดี เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. .... ที่กําหนดในเรื่องตาง ๆ 
โดยกฎหมายมิไดใหอํานาจ เชน การกําหนดบทลงโทษ การกําหนดคาธรรมเนียมการขุดดินและถมดิน   
ไมสามารถกระทําได 

 จึงเรียนมาทราบ 

   

 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 หนา  ๑๗๖ 

เกียรติศักด์ิ 
(นายเกียรติศักด์ิ จันทรา) 

รองอธิบดีรักษาการในตําแหนงวิศวกรใหญ 
 ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



 
 
 

ที่ นฐ ๗๙๖๐๑/๐๖๐๕   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

   
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๕๐ 

   

๒๙  ตุลาคม  ๒๕๕๗ 

เรื่อง  หารือการออกขอบัญญัติการขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

  ดวย องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ไดพิจารณาดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ิน เรื่อง 
การขุดดินและถมดิน โดยไดนํารางขอบัญญัติฯ เสนอตอที่ประชุมประชาคมทั้งในระดับหมูบานและระดับตําบล 
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น และที่ประชุมประชาคมไดเสนอใหเพิ่มเติม
ขอกําหนดในรางขอบัญญัติฯ จํานวน ๕ ขอ ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก พิจารณาแลวเห็นวา 
ขอกําหนดตามที่ที่ประชุมเสนอใหเพิ่มเติมน้ัน อาจมีผลเปนการแกไขเพิ่มเติมหรือขัดแยงตอบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือขัดตอขอกําหนดของกฎกระทรวงกําหนดมาตรการ
ปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แตที่ประชุมประชาคมยังคง
ยืนยันใหมีการหารือดังกลาวไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
  ๑. กําหนดนิยามของคําวา “ดิน” ใหม โดยไมใหหมายความรวมถึง “ทราย” (แยกการขุดดิน 
กับการดูดทราย)  
  ๒. ไมใหมีการดูดทรายในพื้นที่ใกลชุมชน 
  ๓. กรณีการขุดดินเพื่อการพาณิชย ใหผูประกอบการดําเนินการรังวัดแนวเขตที่ดิน และจัดให
มีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดินใหชัดเจน กอนทีจ่ะย่ืนขอใบรบัแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
  ๔. ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงกอนที่จะพิจารณาออกใบรับแจงการขุดดิน
หรือถมดิน 
  ๕. กอนย่ืนเอกสารแจงการขุดดินหรือถมดิน ผูประกอบการตองผานความเห็นชอบจาก
ประชาคมหมูบานในเขตพื้นที่ ที่จะดําเนินการขุดดินหรือถมดิน 

  ในการน้ี องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก จึงขอเรียนหารือมาวาจะสามารถระบุขอกําหนด
ทั้ง ๕ ขอ ไวในขอบัญญัติการขุดดินและถมดินองคการบริหารสวนตําบลดอนรวกไดหรือไม 

  จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหตอบขอหารือเพื่อเปนแนวทางตอไป 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                         ชาตรี                   

 
 
สํานักงานปลัด 
โทร. ๐ – ๓๔๙๖ – ๕๙๒๙, ๙๔๙ 
โทรสาร. ๐ – ๓๔๙๖  - ๕๙๔๙ 
 

 

 หนา  ๑๗๗ 

(นายชาตรี  โพธ์ิทองนาค) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลดอนรวก 

 
 



 
 
 

ที่ นฐ ๗๙๖๐๑/๐๐๐๘   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

   
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๕๐ 

   

๖  มกราคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ติดตาม เรื่อง หารือแนวทางการพิจารณาออกขอบัญญัติการขุดดินและถมดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

อางถึง  หนังสือองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ที่ นฐ ๗๙๖๐๑/๐๖๐๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สงทีส่งมาดวย  สําเนาหนังสือองคการบรหิารสวนตําบลดอนรวก ที่ นฐ ๗๙๖๐๑/๐๖๐๕  
                   ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๑ แผน 

  ตามหนังสือที ่อางถึง องคการบริหารสวนตําบลดอนรวกขอความอนุเคราะหมายังทาน 
เพื่อหารือแนวทางการพิจารณาออกขอบัญญัติการขุดดินและถมดินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

  องคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ยังไมไดรับการพิจารณาตอบขอหารือตามหนังสือดังกลาว
แตอยางใด จึงขอความอนุเคราะหมายังทานพิจารณาดําเนินการ และแจงใหองคการบริหารสวนตําบลดอนรวกทราบ 
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติราชการตอไป จะเปนพระคุณอยางย่ิง 

  จึงเรียนเพื่อโปรดพิจารณา 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                         ชาตรี                   

 
 
สํานักงานปลัด 
โทร. ๐ – ๓๔๙๖ – ๕๙๒๙, ๙๔๙ 
โทรสาร. ๐ – ๓๔๙๖  - ๕๙๔๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 หนา  ๑๗๘ 

(นายชาตรี  โพธ์ิทองนาค) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลดอนรวก 

 
 



าง- 
 
 

 

ที่ มท ๐๗๑๐/๒๑๓๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ถนนพระรามที่  ๖ เขตพญาไท
  กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

        ๑๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  หารือการออกขอบัญญัติการขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก 

อางถึง  ๑. หนังสือองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ที่ นฐ ๗๙๖๐๑/๐๖๐๕ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
          ๒. หนังสือองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก ที่ นฐ ๗๙๖๐๑/๐๐๐๘ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

 ตามหนังสือที่อางถึง ๑. และอางถึง ๒. องคการบริหารสวนตําบลดอนรวกขอหารือแนวทาง 
การออกขอบัญญัติเรื่องการขุดดินและถมดินตามพระราชบัญญัติการ ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
วาสามารถออกขอกําหนดในเรื่องตอไปน้ี ไวในขอบัญญัติทองถ่ินไดหรือไม 
  ๑. กําหนดนิยามของคําวา “ดิน” ใหม โดยไมใหหมายความรวมถึง “ทราย” (แยกการขุดดิน 
กับการดูดทราย) 
  ๒. ไมใหมีการดูดทรายในพื้นที่ใกลชุมชน 
  ๓. กรณีการขุดดินเพื่อการพาณิชย ใหผูประกอบการดําเนินการรังวัดแนวเขตที่ดิน 
และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุดดินหรือถมดินใหชัดเจน กอนที่จะย่ืนขอใบรับแจง
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
  ๔. ใหพนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงกอนที่จะพิจารณาออกใบรับแจงการขุดดิน
หรือถมดิน 
  ๕. กอนย่ืนเอกสารแจงการขุดดินหรือถมดิน ผูประกอบการตองผานความเห็นชอบ
จากประชาคมหมูบานในเขตพื้นที่ ที่จะดําเนินการขุดดินหรือถมดิน 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา
เรื่องดังกลาวเมื่อวันอังคารที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ โดยมผีูแทนองคการบริหารสวนตําบลดอนรวก เขารวมประชุม
ช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงแลวมีความเห็น ดังน้ี 
 ๑. การกําหนดคํานิยามของคําวา “ดิน” ใหมโดยไมใหหมายความรวมถึง “ทราย” 
(แยกการขุดดินกับการดูดทราย) ไมสามารถกําหนดได เน่ืองจากเปนการแกไขนิยามคําวา “ดิน” ตามมาตรา ๔ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และเกินอํานาจตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
ที่กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องใดไดบาง 
 ๒. การพิจารณาไมใหมีการดูดทรายในพื้นที่ใกลชุมชน ไมสามารถกําหนดหามเฉพาะ
การดูดทรายได แตสามารถกําหนดบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑) ได โดย “ดิน” 
ตองหมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรียวัตถุตาง ๆ ที่เจือปนกับดิน ตามนิยามคําวา “ดิน” 
ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

/๓. กรณี 
 

 หนา  ๑๗๙ 



สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ – ๖๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๗ 

-๒- 
 
 ๓. กรณีการขุดดินเพื่อการพาณิชยใหผูประกอบการดําเนินการรังวัดแนวเขตที่ดิน
และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทําการขุดดินหรือถมดินใหชัดเจนกอนที่จะย่ืนขอใบรับแจง
ตอเจาพนักงานทองถ่ินไมสามารถกําหนดได เน่ืองจากเกินอํานาจตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖ 
 ๔. การจะกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ตองตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงกอนที่จะพิจารณา
ออกใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน เปนกรณีที่พนักงานเจาหนาที่ตองปฏิบัติอยูแลว จึงไมจําเปนที่จะตอง
กําหนดไวในขอบัญญัติทองถ่ินอีก 
 ๕. การจะกําหนดใหกอนย่ืนเอกสารแจงการขุดดินหรือถมดิน ผูประกอบการตองผานความเห็นชอบ
จากประชาคมหมูบานในเขตพื้นที่ที่จะดําเนินการขุดดินหรือถมดินไมสามารถออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นได
เน่ืองจากเกินอํานาจตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 หนา  ๑๘๐ 

เกียรติศักด์ิ 
(นายเกียรติศักด์ิ จนัทรา) 

วิศวกรใหญ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวัดปทุมธานี กลุมงานวิชาการโยธาธิการ โทร. ๐-๒๕๖๗-๕๗๖๔-๖ 

ท่ี ปท ๐๐๒๒/๑๕๗๒  วันท่ี  ๑๘  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจรางเทศบัญญัติ 

เรียน ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 ดวยจังหวัดปทุมธานีแจงวา เทศบาลตําบลลําลูกกา ไดเสนอรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลลําลูกกา 
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยสภาเทศบาลตําบลลําลูกกา มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติ
เทศบาลตําบลลําลูกกาดังความละเอียดตามสิ่งที่สงมาพรอมน้ี 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหรางเทศบัญญัติ
ดังกลาวมีความถูกตอง และสอดคลองกับขอกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จึงขอความอนุเคราะหใหสํานักควบคุม
และตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบรางเทศบัญญัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ผลเปนประการใดขอไดโปรดแจงใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีทราบดวย ซึ่งหวังเปนอยางย่ิง
วาจะไดรับความอนุเคราะหดวยดีจากทาน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

   

 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมงานวิชาการโยธาธิการ 
โทร. ๐ – ๒๕๖๗ – ๕๗๖๕ – ๖ ตอ ๑๐๒ – ๓ 
โทรสาร. ๐ – ๒๕๖๗ – ๖๒๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๘๑ 

อัญชล ี
(นางอัญชลี  ริ้วธงชัย) 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทมุธานี 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร   ส.คอ.   โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 

ท่ี มท ๐๗๑๐/๒๕๙๒   วันท่ี    ๒๒     พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

เร่ือง ขอความอนุเคราะหตรวจรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลลําลูกกา  

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี 

ตามที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไดมีบันทึก ที่ ปท ๐๐๒๒/๑๕๗๒            
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แจงวา เทศบาลตําบลลําลูกกาไดดําเนินการยกรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบลลําลูกกา 
เรื่อง การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลตําบลลําลูกกา ซึ่งสํานักงานโยธาธิการ       
และผังเมืองจังหวัดปทุมธานีไดพิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหเกิดความรอบคอบและถูกตอง จึงขอความอนุเคราะห         
ใหสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารตรวจพิจารณารางเทศบัญญัติดังกลาว ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดพิจารณา
รางเทศบัญญัติดังกลาวเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยมผีูแทนสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี
เขารวมประชุมช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริง แลวมีความเห็น ดังน้ี 

๑. เน้ือหาของเทศบัญญัติเรื่องใดที่มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อยูแลวน้ัน เทศบาลฯ 
ไมจําเปนตองออกเปนเทศบัญญัติในเรื่องน้ันอีก เพราะเทศบาลฯ ตองถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

๒. การกําหนดความลึกหรือพื้นที่ปากบอดินในการขุดดิน และพื้นที่ของเนินดินในการถมดิน  
ที่จะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินใหแตกตางไปจากที่บัญญัติไวในพระราชบัญญญัติการขุดดินและถมดิน    
พ.ศ. ๒๕๔๓ เทศบาลฯ ตองดําเนินการออกเปนประกาศโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๖ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยไมสามารถกําหนดไวในเทศบัญญัติได 
ทั้ง น้ี กรมโยธาธิการและผังเมืองไดเคยแจงเวียนแนวทางปฏิบัติในการออกขอบัญญัติทอ ง ถิ่น ไวแล ว         
ตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ รายละเอียด
ตามที่แนบมาพรอมน้ี จึงขอใหสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีแจงเทศบาลตําบลลําลูกกา     
ใหทราบถึงแนวทางปฏิบัติในเรื่องน้ีตอไปดวย 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา  ๑๘๒ 

สินิทธ์ิ   
(นายสินิทธ์ิ  บุญสิทธ์ิ) 

ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 



 
 
 

ที่ พบ ๗๔๕๐๑/๑๖๔   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ 

   
อําเภอเมืองเพชรบรุี พบ ๗๖๐๐๐ 

   

๑๘  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับการออกขอบญัญัติทองถ่ิน 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมอืง 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ไดจัดประชุมคณะทํางานเพื่อการมีสวนรวม
ภาคประชาชน (สภาพลเมือง) เพื่อใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนชุมชน และรวมเสนอ
ความคิดเห็นและแนวคิดที่เปนประโยชนเพื่อการแกไขปญหาในชุมชุน ซึ่งราษฎรไดเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
การกําหนดมาตรการในการขุดดิน – ถมดิน โดยใหออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินหรือออกประกาศเปนแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับผูย่ืนขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน ในเขต อบต. บานหมอ น้ัน  

  ในการน้ี องคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ขอเรียนใหทราบวาในการย่ืนขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน 
ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังน้ัน หาก อบต. บานหมอจะดําเนินการ
ออกขอบัญญัติทองถ่ินเพิ่มเติมในประเด็นดังตอไปน้ี 
  ๑. การกําหนดมาตรการปองกันภัยจากการขุดดิน – ถมดิน โดยกําหนดวิธีการดําเนินการ
และสิ่งที่ตองจัดใหมีสําหรับการปองกันการพังทลายของดิน เชน การจัดทํารั ้ว การจัดทํารางระบายนํ้า 
หรือการอื่นใดที่เปนการปองกันภัย โดยกําหนดขนาด ความกวาง ความยาว ความลาดเอียง ระดับความสูง 
เพื่อมิใหเกิดความเดือดรอนแกที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง 
  ๒. การกําหนดระดับความสูงในการถมดินจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และการ
กําหนดระดับความสงูจากผวิจราจรถนนสาธารณะเพื่อปองกันการเกิดนํ้าทวมขังในพื้นที่ 

  ใน ๒ ประเด็น ดังกลาว อบต. บานหมอ สามารถดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินเพิ่มเติม
ไดหรือไม อยางไร และเปนการขัดตอพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๖ หรือไม อยางไร และหากไมสามารถดําเนินการได อบต. บานหมอ ขอความอนุเคราะห
มายังทานในการใหคําแนะนําวาสามารถดําเนินการไดอยางไรบาง ทั้งน้ี หากผลเปนประการใดโปรดแจงกลับ 
อบต. บานหมอ ทราบเพื่อจักไดนําขอมูลดังกลาวชี้แจงตอคณะทํางานเพื่อการมีสวนรวมภาคประชาชน 
(สภาพลเมือง) ตอไป 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสน้ี 

      ขอแสดงความนับถือ 
                                         ธีรศักด์ิ                  

 
 
 
 

 
 หนา  ๑๘๓ 

(นายธีรศักด์ิ  พานิชวิทย) 
นายกองคการบรหิารสวนตําบลบานหมอ 

 
 



 
                       
 
ที่ มท ๐๗๑๐/๖๑๙๙  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอหารือเกี่ยวกับการออกขอบัญญัติทองถ่ิน 

เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ 

อางถึง  หนังสือองคการบริหารสวนตําบลบานหมอ ที่ พบ ๗๔๕๐๑/๑๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๘  

 ตามหนังสือที่อางถึง องคการบริหารสวนตําบลบานหมอขอหารือกรณีองคการบริหาร
สวนตําบลบานหมอจะดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิ่นในประเด็นดังตอไปนี้เพิ่มเติมจะทําไดหรือไม 
และเปนการขัดตอพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
มาตรา ๖ หรือไม อยางไร 
 ๑. การกําหนดมาตรการการปองกันภัยจากการขุดดิน – ถมดิน โดยกําหนดวิธีการดําเนินการ
และสิ่งที่ตองจัดใหมีสําหรับการปองกันการพังทลายของดิน เชน การจัดทํารั้ว การจัดทํารางระบายนํ้า หรอืการอื่นใด
ที่เปนการปองกันภัย โดยกําหนดขนาด ความกวาง ความยาว ความลาดเอียง ระดับความสูง เพื่อมิใหเกิดความเดือดรอน
แกที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง 
 ๒. การกําหนดระดับความสูงในการถมดินจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  
และการกําหนดระดับความสูงจากผิวจราจรถนนสาธารณะเพื่อปองกันการเกิดนํ้าทวมขังในพื้นที่ 
ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาแลวขอเรียนวา 
 ๑. บทบัญญัติและขอกําหนดเรื่องใดที่มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อยูแลวน้ัน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ันอีก เพราะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองถือปฏิบัติอยูแลว ทั้ง นี้ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ .ศ. ๒๕๔๓ 
ในสวนของมาตรการการปองกันการพังทลายของดิน ปจจุบันไดมีกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกัน
การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไวแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จึงตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงโดยไมตองออกขอบัญญัติทองถ่ินซ้ําในเรื่องเดียวกันอีกตามที่กลาวมาแลว 
เวนแตกรณีเปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ตามมาตรา ๘ (๑) แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือเปนการกําหนดเรื่องที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง เน่ืองจากมีเหตุผล
ความจําเปนพิเศษเฉพาะทองถ่ินตามมาตรา ๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยตองเสนอใหคณะกรรมการการขุดดินและถมดินเห็นชอบ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติ 
ทั้งน้ี ตามมาตรา ๘ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 

/๒. กรณี 

 
 หนา  ๑๘๔ 



-๒- 
 
 ๒. กรณีการกําหนดระดับความสูงในการถมดินจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง 
และการกําหนดระดับความสูงจากผิวจราจรถนนสาธารณะในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนกรณีที่
ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงสามารถดําเนินการออกขอบัญญัติ
ทองถ่ินไดตามมาตรา  ๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๗  
 
 

 

 หนา  ๑๘๕ 

เกียรติศักด์ิ 
(นายเกียรติศักด์ิ จันทรา) 

วิศวกรใหญ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



           
             
 
ฉช ๐๐๒๒/๕๕๒๔  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 
  ถนนเรืองวุฒิ ฉช ๒๔๐๐๐ 

 ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 

สิ่งที่สงมาดวย  ๑. สําเนาหนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๒๓.๔/๕๐๓๓ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
         ๒. สําเนาหนังสืออําเภอบางนํ้าเปรี้ยว ที่ ฉช ๐๐๒๓.๑๐/๘๒๓ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ 
         ๓. สําเนาหนังสือเทศบาลตําบลดอนเกาะกา ที่ ฉช ๕๔๓๐๕/๒๖๘ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ 

 ดวยจังหวัดฉะเชิงเทรา ไดรับแจงจากอําเภอบางนํ้าเปรี้ยววา เทศบาลตําบลดอนเกาะกา
หารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ รายนางสาว ก. ผูประกอบกิจการ
โรงงานประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่ ๓ (๒) ประกอบกิจการขุดดิน ตอมามีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕ ทําใหพื้นที่ตําบลดอนเกาะกา เปนสีเขียวใหเปนที่ดินชนบทและเกษตรกรรม 
จึงหารือแนวทางปฏิบัติ รวม ๓ กรณี คือ (๑) ผูประกอบการไดรับอนุญาตประกอบกิจการขุดดิน ที่ออกไวกอน
มีประกาศใหกฎกระทรวงใหใชผังเมืองรวมเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา จะสามารถประกอบกิจการขุดดินตอเน่ือง
มาถึงปจจุบันไดหรือไม (๒) ในระหวางที่ผูประกอบการ (ผูแจงการขุดดิน) ทําผิดเงื่อนไขในใบรับแจงการขุดดิน (ฉบับเดิม) 
จะขอแจงทําการขุดดิน ในพื้นที่ตามที่ไดรับอนุญาตที่เหลือไดหรือไม (๓) กรณีที่ผูประกอบการจะขอขุดดิน
ในโฉนดที่ดินนอกจากแปลงที่ระบุในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (เดิม) เพื่อทําบอเลี้ยงปลาจะสามารถ
ดําเนินการไดหรือไม ซึ่งอําเภอบางนํ้าเปรี้ยวพิจารณาแลวเห็นวา เทศบาลตําบลดอนเกาะกาควรตรวจสอบ
และแจงผูประกอบการถือปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ 
(๑)  - (๙) และมาตรา ๒๖ อยางเครงครัด รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 
 
 
 
 
 

/จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๑๘๖ 



-๒- 
 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา พิจารณาแลวมีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๑ ไดบัญญัติใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธานกรรมการ และหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ จึงขอหารือ
ตามขอหารือของเทศบาลตําบลดอนเกาะกาดังกลาวขางตน เพื่อใหเทศบาลตําบลดอนเกาะกาดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ 

                    ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 
โทร. ๐ – ๓๘๕๑ – ๒๕๑๓ 
 

 
 

 หนา  ๑๘๗ 

ไพศาล 
(นายไพศาล  วิมลรัตน) 

รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา 



 
 

ที่ มท ๐๗๑๐/๑๐๘๔๓  กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท 
  กรุงเทพฯ  ๑๐๔๐๐ 

 ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 

เรื่อง  ขอหารือแนวทางปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา  

อางถึง  หนังสือจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๒๒/๕๕๒๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดฉะเชิงเทราแจงวา ไดรับแจงจากอําเภอบางนํ้าเปรี้ยววา           
เทศบาลตําบลดอนเกาะกาไดขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓         
รายนางสาว ก. ผูประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่ ๓ (๒) ประกอบกิจการขุดดิน 
ตอมามีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕ ทําใหพื้นที่ตําบลดอนเกาะกา
เปนพื้นที่สีเขียวเปนที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติรวม ๓ กรณี ดังน้ี 
 ๑. ผูประกอบการไดรับอนุญาตประกอบกิจการขุดดินที่ออกไวกอนมีประกาศใหกฎกระทรวง    
ใหใชผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราจะสามารถประกอบกิจการขุดดินตอเน่ืองมาถึงปจจุบันไดหรือไม  
 ๒. ในระหวางที่ผูประกอบการ (ผูแจงการขุดดิน) ทําผิดเงื่อนไขในใบรับแจงการขุดดิน (ฉบับเดิม) 
จะขอแจงทําการขุดดินในพื้นที่ตามที่ไดรับอนุญาตที่เหลือไดหรือไม  
 ๓. กรณีที่ผูประกอบการจะขอขุดดินในโฉนดที่ดินนอกจากแปลงที่ระบุในใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (เดิม) เพื่อทําบอเลี้ยงปลาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม 
ซึ่งอําเภอบางนํ้าเปรี้ยวพิจารณาแลวเห็นวา เทศบาลตําบลดอนเกาะกาควรตรวจสอบและแจงผูประกอบการ 
ถือปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ (๑) – (๙) และมาตรา ๒๖ 
อยางเครงครัด ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดพิจารณาแลวขอเรียนวา  
๑. กรณีการประกอบกิจการขุดดินที่เขาขายเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน               

ซึ่งไดรับใบรับแจงการขุดดินและไดดําเนินการขุดดินตามใบรับแจงกอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕ หากผูประกอบการยังคงมีความประสงคที่จะประกอบกิจการดังกลาวตอไป
ตามที่ไดแจงไว แมเปนการประกอบกิจการที่ตองหามตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมดังกลาวก็สามารถดําเนินการตอไปได 
ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๒๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่มิใหใชบังคับกฎกระทรวง 
ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองที่ดินไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวง       
ใหใชบังคับผังเมืองรวม และจะใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไป เมื่อมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว  

๒. หากการขุดดินที่เขาขายเปนโรงงานดังกลาวไดขุดดินผิดไปจากที่ไดแจงไวกอนที่จะมี
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมฯ และจะขอแจงทําการขุดดินใหมในพื้นที่เดิมหรือขุดดินเพิ่มข้ึนจากเดิม      
ไมสามารถกระทําได 

 
/๓. กฎกระทรวง 

 
 

 หนา  ๑๘๘ 



- ๒ - 
 

๓. กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดใหพื้นที่เทศบาลตําบลเกาะกา
เปนพื้นที่ประเภทชนบทและเกษตรกรรม ตามขอ ๑๐ (๑) หามใชประโยชนที่ดินเพื่อกิจการโรงงานทุกจําพวก
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน เวนแตโรงงานตามประเภท ชนิด และจําพวกที่กําหนดใหดําเนินการไดตามบัญชี
ทายกฎกระทรวงน้ี และโรงงานบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน ซึ่งไมอนุญาตใหมีการประกอบกิจการโรงงาน         
ที่เกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดิน แตหากการขุดดินที่ไมมีลักษณะเปนโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ก็สามารถดําเนินการได ในกรณีการขุดดินเพื่อทําบอเลี้ยงปลามีประเด็นตองพิจารณาวาจะเขาขาย
เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานหรือไม เปนปญหาตามกฎหมายวาดวยโรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา      
หรือองคการบริหารสวนตําบลดอนเกาะกาควรหารือไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ดูแลรับผิดชอบกฎหมายดังกลาว
โดยตรงตอไป 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 
โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 
โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๗ 

 
 

 หนา  ๑๘๙ 

เกียรติศักด์ิ 
(นายเกียรติศักด์ิ จันทรา) 

วิศวกรใหญ ปฏิบัติราชการแทน 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กลุมงานวิชาการผังเมือง โทร. ๐-๓๗๓๑-๑๔๔๘ 

ท่ี นย ๐๐๒๒.๒/๖๑๘  วันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 

เร่ือง ขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 

 สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก ขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดใหใชบังคับในทองที่ ตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖) 
ซึ่งจังหวัดนครนายก มีเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง มาตรา ๓ (๖) ดังน้ี 
 ๑. ผังเมืองรวมเมืองนครนายก ประกาศบังคับใช เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ หมดอายุ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ครอบคลุมพื้นที่ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบานใหญ องคการบริหารสวน
ตําบลทาชาง องคการบริหารสวนตําบลวังกระโจม และองคการบริหารสวนตําบลพรหมณี (เอกสารแนบ ๑)  
 ๒. ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก ประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ หมดอายุ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดนครนายก (เอกสารแนบ ๒)  
 ซึ่งผังเมืองรวมเมืองนครนายกไดหมดอายุการบังคับใช เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ 
หลังจากผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก ไดประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทําใหบริเวณดังกลาว
หมดอายุการบังคับใช จึงขอเรียนหารือวามีการบังคับใชพื้นที่ตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เพียงใด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

   

 

                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หนา  ๑๙๐ 

สราวุธ 
(นางสราวุธ  วงศวิวัฒนา) 

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 



บันทึกขอความ 
สวนราชการ   สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร   ส.คอ.   โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๐ - ๑ 

ท่ี มท ๐๗๑๐/๖๒๐๙   วันท่ี  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘ 

เร่ือง ขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรียน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 

 ตามที่สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายกไดมีบันทึก ที่ นย ๐๐๒๒.๒/๖๑๘          
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขอหารือสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรณีขอกฎหมายเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดใหใชบังคับในทองที่ตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) (๔) 
(๕) และ (๖) ซึ่งจังหวัดนครนายกมีเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตามมาตรา ๓ (๖) ดังน้ี 
 ๑. ผังเมืองรวมเมืองนครนายกประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ หมดอายุ
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ครอบคลุมพื้นที่ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบานใหญ องคการบริหาร       
สวนตําบลทาชาง องคการบริหารสวนตําบลวังกระโจม และองคการบริหารสวนตําบลพรหมณี  
 ๒. ผังเมืองรวมจังหวัดนครนายกประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ หมดอายุ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดนครนายก 
ซึ่งผังเมืองรวมเมืองนครนายกไดหมดอายุการบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ หลังจากผังเมืองรวม
จังหวัดนครนายกไดประกาศบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ทําใหบริเวณดังกลาวหมดอายุการบังคับใช 
จึงขอหารือวามีการบังคับใชพื้นที่ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพียงใด ความละเอียดแจงแลว น้ัน 

 สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารขอเรียนวา คณะกรรมการการขุดดินและถมดินไดเคยพจิารณา
กรณีพื้นที่ที่มีการบังคับใชกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม และยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกา             
ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รวมทั้งไมมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๓ 
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอมากฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม   
ไดสิ้นอายุลงโดยไมมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมประกาศใชบังคับตอ โดยมีความเห็นวา พื้นที่ดังกลาว
จะไมเขาขายบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 หนา  ๑๙๑ 

สินิทธ์ิ   
(นายสินิทธ์ิ  บุญสิทธ์ิ) 

ผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 



หนังสือตอบขอหารือทางอีเมล





แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   - 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 อยากไดตัวอยางขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  

คําตอบ 
 สําหรับตัวอยางขอบัญญัติทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน ทานสามารถติดตอสอบถามขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ที่ออกขอบัญญัติฯ ดังกลาวแลวไดที ่
 ๑. องคการบริการสวนตําบลปรุใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 ๒. เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 กรณีทั่วไปหากมีกฎกระทรวง องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินไดเฉพาะในกรณีที่กฎหมายใหอํานาจไว เชน 
กรณีที่ยังไมมีกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องที่กฎหมายใหอํานาจไว องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจะสามารถออก
ขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ันได 
 ปจจุบันไดมีกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ในเรื่องตาง ๆ แลว ทองถ่ินไมจําเปนตองไปออกขอบัญญัติอีก เวนแตกรณีการกําหนดบริเวณหามการขุดดิน
และถมดินในบางพื้นที่ ซึ่งยังมิไดมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินในกรณีดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 
 
 

 หนา  ๑๙๒ 



 
แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๐ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E-mail address :  yahoo.co.th 

คําถาม 
 งานขุดดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 งานขุดดินกฎหมายยกเวนบริเวณใด  

คําตอบ 
 ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระราชบัญญัติน้ี
ใหใชบังคับในทองดังตอไปน้ี 
 (๑) เทศบาล 
 (๒) กรุงเทพมหานคร 
 (๓) เมืองพัทยา 
 (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินตามที่มีกฎหมาย โดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
 (๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 ดังนั้น หากบริเวณการขุดดินและถมดินที่ทานหารือมานั้น ไมเขาขายตามมาตรา ๓ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ไมตองบังคับตามกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๑๙๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 การออกขอบัญญัติตําบล 

รายละเอียดคําถาม 
 ในการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎหมายอื่น ๆ เชน พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน 
พ.ร.บ. สิ่งแวดลอม จะตองออกขอบัญญัติตําบลรองรับกอนใชหรือไม  

คําตอบ 
 กรณีการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคารในเขตพื้นที่การปกครองสวนทองถ่ินใด ๆ 
จะตองเปนไปตามมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติวา  
 “มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
หรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัติน้ีบังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดย
ไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใชบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติน้ีบังคับไมวาทองที่ที่อาคารน้ันต้ังอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี
หรือไมก็ตาม” 
 และการบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในทองที่ใด ๆ ตองเปนไป
ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งบัญญัติวา  
 “มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับในทองที่ดังตอไปน้ี 
 (๑) เทศบาล 
 (๒) กรุงเทพมหานคร 
 (๓) เมืองพัทยา 
 (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 
 
 
 
 

/เพื่อประโยชน 
 

 หนา  ๑๙๔ 



-๒- 
 

 เพื่อประโยชนในการปองกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถาการขุดดินหรือถมดิน
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน รัฐมนตรี
จะประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติในทองที่อื่นนอกจากทองที่ตามวรรคหน่ึงตามที่เห็นวาจําเปนกไ็ด 
 ประกาศตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศไวโดยเปดเผยกอนวันใช บังคับ
ไมนอยกวาเจ็ดวัน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบล ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบาน แหงทองที่ที่กําหนดไวในประกาศ” 
 ดังน้ัน หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคตองการจะออกขอบัญญัติทองถิ่น 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ก็สามารถดําเนินการใชตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 

 หนา  ๑๙๕ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   thanapat.co.th 

คําถาม 
 เรื่องการขุดดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 อยากทราบวา วิศวกรโยธาระดับภาคี สามารถเซ็นควบคุมงานขุดดินเปดหนาดินได
ในระดับไหนและถาเปนงานขุดเปดหนาดิน ลึก ๓ เมตร พื้นที่ประมาณ ๔ ไร ตองใชวิศวกรโยธา ระดับไหน 
ขอบคุณครับ  

คําตอบ 
 ตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมงานในการขุดดิน ตามกฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติไว ดังน้ี 
 “ใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกรเปนผูควบคุมงานในการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกิน
หน่ึงหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึก หรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 
 หนา  ๑๙๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๗ มกราคม ๒๕๕๑   
ผูหารือ   :   นางสาว ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 การถมดิน-การสรางรั้วบาน 

รายละเอียดคําถาม 
 ๑. จะถมดินรอบบานเนื้อที ่ประมาณ ๑๐๐ ตารางวา ตอนปลูกบานไมมีเงินเพื ่อมาถม
หลังจากปลูกบานแลวประมาณ ๑ ป ตองแจง อบต. หรือไม และตองเสียเงินคาธรรมเนียมเทาใด 
 ๒. จะทํารั้วลวดหนามรอบบริเวณบานกั้นไมใหสุนัขหรือกั้นขโมยไดบาง หนาบานเปนทางสาธารณะ
ที่เราอุทิศให ดานที่เหลือเปนพี่นองกันชวยกันกั้นรั้ว ตองแจง อบต. หรือไม เสียคาธรรมเนียมเทาใด 

คําตอบ 
 ๑. กรณีการถมดินที่เขาขายจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน พื้นที่ดังกลาวจะเปนบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารหรือเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง ซึ่งตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติไวดังน้ี 
 มาตรา ๒๖ ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดิน
ตางเจาของทีอ่ยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียง
หรือบุคคลอื่น 
 พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินสองพันตารางเมตร การถมดิน
ที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึง
นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าตามวรรคหน่ึง ตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ
ที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกใบรับแจงตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ไดรับแจงและใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ไดรับใบรับแจง ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ 
วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหา มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 ดังน้ัน กรณีของทานมีพื้นที่ที่จะดําเนินการถมประมาณ ๑๐๐ ตารางวา เทากับ ๔๐๐ ตารางเมตร 
ทานจะตองปฏิบัติตามวรรคหน่ึง ตามมาตรา ๒๖ ตอไป 
 ๒. กรณีการทํารั้วลวดหนามเพื่อลอมรอบบริเวณบานน้ัน หากมีการปกเสาไมหรือคอนกรีต
เพื่อวางพาดลวดหนามผาน โดยรอบและเปนรั้วดานที่ติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะจึงจะเขาขายเปนอาคาร
ตามความในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งตองย่ืนขออนุญาตกอสราง
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา ๒๑ สําหรับคาธรรมเนียมน้ัน ตามขอ ๓ (๗) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 
(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติไวดังน้ี  
 

/“(๗) อาคาร 
 หนา  ๑๙๗ 



-๒- 
 
 “(๗) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางเช่ือมทอระบายนํ้า รั้ว หรือกําแพง
รวมทั้งประตูรั้วหรือกําแพง ใหคิดตามความยาวเมตรละ ๑ บาท 
 ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเศษของตารางเมตรหรือเมตรต้ังแตกึ่งหน่ึงข้ึนไป
ใหถือเปนหนวยเต็ม ถาตํ่ากวากึ่งหน่ึงใหปดทิ้ง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 
 หนา  ๑๙๘ 



 
แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๙ มกราคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ขุดดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 เนื่องจากบริษัทฯ ของผมประกอบธุรกิจประเภทคลังนํ้ามัน ปจจุบันตองการขุดบอนํ้า
ภายในพื้นที่ของบริษัทฯ ขนาดปากบอ กวาง ๓๕ เมตร ยาว ๙๔ เมตร ลึก ๒.๖ เมตร  
 อยากทราบวาจะตองขออนุญาตกับหนวยงานใดบางที่เกี่ยวของ หรือตาม พ.ร.บ. การขุดดิน
มีขอกําหนดใหตองย่ืนขออนุญาตใดๆ กอนหรือไม อยางไร 
 โปรดช้ีแจงใหทราบ โดยละเอียดดวย  

คําตอบ 
 ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ การขุดดินในพื้นที่ที่ใชบังคับ
ตามกฎหมายที่จะตองแจงการขุดดินน้ัน ใหเปนไปตามมาตรา ๑๗ ซึ่งกําหนดวา  
 “มาตรา ๑๗ ผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร
หรือมีพื ้นที ่ปากบอดินเกินหนึ่งหมื ่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื ้นที ่ตามที ่เจาพนักงานทองถิ ่น
ประกาศกําหนดใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยย่ืนเอกสารแจงขอมูล
ดังตอไปน้ี 
 (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะทําการขุดดิน 
 (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 
 (๓) รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 
 (๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
 (๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
 (๖) ช่ือผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (๗) ที่ต้ังสํานักงานของผูแจง 
 (๘) ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน 
 (๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงและใหผูแจงเริ่มตนทําการขุดดินตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ไดรับใบรับแจง 
 
 
 
 

/ถาการแจง 
 หนา  ๑๙๙ 



-๒- 
 
 ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่มีการแจงตามวรรคหน่ึง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจาก
เจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงตามวรรคหน่ึงเปนอันสิ้นผล 
 ถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม ใหเจาพนักงานทองถิ่นออก
ใบรับแจงใหแกผูแจงภายในสามวันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 
 ผูไดรับใบรับแจงตองเสียคาธรรมเนียมและคาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 
 ดังน้ัน ในกรณีการขุดดินทําบอนํ้าที่สอบถามมาน้ันหากในเขตพื้นที่ที่มีความประสงคจะ
ขุดดินดังกลาวมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นในเขตพื้นที่ประกาศกําหนดก็จะตอง
ดําเนินการและปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ ตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  

 
 หนา  ๒๐๐ 



 
แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   dpt@go.th 

คําถาม 
 การขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 การขุดดินและถมดินนอกเขตควบคุมอาคารตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือไม 
และถาตองขออนุญาตจะตองขออนุญาตตอใคร 

คําตอบ 
 การขุดดินและถมดินนอกเขตควบคุมอาคารตองขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือไมน้ัน
จะตองพิจารณาวาในบริเวณซึ่งขออนุญาตน้ันอยูในเขตซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดใหใชบังคับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ออกตามความในมาตรา ๓ วรรคสอง ของพระราชบัญญัติ
ดังกลาวใชบังคับหรือไม หากมีประกาศฯ ใชบังคับก็ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินในเขตพื้นที่ซึ่งจะทําการขุดดิน
หรือถมดิน (ในเขตกรุงเทพมหานครใหย่ืนที่สํานักงานเขตฯ ในเขตเทศบาลใหย่ืนที่เทศบาลฯ ในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลใหย่ืนองคการบริหารสวนตําบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 

 หนา  ๒๐๑ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๑  
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 การกําหนดใหใช พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 หากตองการกําหนดให พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ บังคับใชในเขตตําบล
จะตองมีข้ันตอนการดําเนินการอยางไร 

คําตอบ 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ประสงคจะใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินบังคับในทองถ่ิน
สามารถพิจารณาดําเนินการได ๒ วิธี (ตามความในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓) คือ  
 ๑. ดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อออกประกาศเปนพระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวย
ควบคุมอาคาร ก็จะสามารถใชบังคับกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินไดดวย 
 ๒. ดําเนินการตามข้ันตอนเพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดิน  
 ซึ่งทั้งสองวิธีขางตน ทองถ่ินจักตองจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ 
จัดเตรียมขอมูลพื้นฐาน ความจําเปนในการประกาศใชกฎหมาย โดยในรายละเอียดทองถ่ินสามารถสอบถามกับ
เจาหนาที่ของสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารไดโดยตรงตามหมายเลขโทรศัพทดานลางน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๐๒ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๒๖ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 
ผูหารือ   :   นาง ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 การดูดทราย ที่มีการขุดหนาดินกอน เปนกฎหมายอื่น ตองบังคับตาม พ.ร.บ. น้ีตามมาตรา ๕ 
หรือไม 

รายละเอียดคําถาม 
 เอกชนประกอบกิจการดูดทราย แตกอนที่จะมีการดูดทรายตองมีการขุดดินขนใสรถบรรทุก
นําดินไปขายกอน จนกวาจะถึงช้ันของทรายถึงจะมีการดูดทราย ขอหารือวา  
 ๑. เมื่อขออนุญาตดูดทรายจากผูวาราชการจังหวัดแลว พ.ร.บ. ขุดดินฯ ยังคงบังคับใชหรือไม 
และ อบต. จะใชอํานาจตาม พ.ร.บ. ขุดดินฯ ไดหรือไม 
 ๒. เมื่อการดูดทรายดังกลาว ไดขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานจากอุตสาหกรรมจังหวัดแลว 
ผูประกอบการดูดทราย (ขุดดินกอนดูดทราย) จะตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ขุดดินน้ีอีกหรือไม 
 ๓. การขุดดินโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๑๗ จะปรับไดหรือไม เพราะมาตรา ๓๖ 
ไมไดบัญญัติใหปรับกรณีขุดดินโดยไมไดใบรับแจงการขุดดิน ใหปรับไดเฉพาะกรณีไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ 
ทั้งสามกรณีดังกลาวเปนปญหาที่ยังถกเถียงกันอยู อบต. มีปญหาการบังคับใช พ.ร.บ. นี้ จําเปนตองหารือ
เพื่อการปฏิบัติใหถูกตองตอไป 

คําตอบ 
 (๑-๒) ตองแจงการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 (๓) กรณีการฝาฝนมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น 
มีบทกําหนดลงโทษโดยจําคุก หรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา ๓๕ กลาวคือ  
 “มาตรา ๓๕ ผูใดทําการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือทําการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม 
โดยไมไดรับใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แลวแตกรณี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 หากการกระทําตามวรรคหน่ึงเกิดข้ึนในบริเวณหามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑) 
ผูน้ันตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” 
 สําหรับบทกําหนดโทษน้ัน ทานสามารถศึกษาไดจากหมวด ๖ ที่วาดวยเรื่องบทกําหนดโทษ
ต้ังแตมาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๔๔ วากรณีฝาฝนมาตราใด มีบทกําหนดโทษไวอยางไร 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๐๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๒๙ กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 การขุดดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 การขุดดินมีระยะเวนจากที่ดินขางเคียงถึงปากบอดินกี่เมตรและขุดดินลึกสุดมีอัตราสวน
ความชันเทาไร 

คําตอบ 
 ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดิน
หรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑ 
การขุดดินขอ ๗ ไดบัญญัติไวดังน้ี 
 “ขอ ๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีพื้นที่ปากบอเกินหน่ึงหมื่น
ตารางเมตร ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาสองเทา
ของความลึกของบอดินที่จะขุด เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางโดยการ
รับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวย
วิศวกร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

 หนา  ๒๐๔ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 การถม/ขุดดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 การถมคลองที ่ไหลผานที ่ด ิน โดยวางทอกอนถมสามารถทําไดหร ือไม ควรมีวิธีการ
ดําเนินการอยางไร ใชกฎหมายใด (คลองสาธารณะ) ขอบคุณครับ 

คําตอบ 
 กรณีที่เปนคลองสาธารณะที่มีหนวยงานราชการดูแลรกัษา การถมคลองจะตองไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานที่มีหนาที่ดูแลรักษาคลองน้ันกอน อยางไรก็ตามหากเปนการถมคลองที่อาจทําใหกีดขวางทาง
สัญจรทางนํ้าหรือกีดขวางทางระบายนํ้ามิอาจกระทําได ทานควรตรวจสอบวาคลองดังกลาวมีหนวยงานใด
เปนผูรับผิดชอบ แลวสอบถามโดยตรงจากหนวยงานน้ันจะไดคําตอบที่ถูกตองชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๐๕ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 กระผมเปนนิติกร สวนทองถิ่นไดออกขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน
มาบังคับใชในพื้นที่เนื่องดวยมีปญหาการขุดดินและถมดินเปนอยางมาก จึงอยากขอเรียนถามทานผูรูได
ช้ีแนะในเรื่องของคาธรรมเนียมวาทองถ่ินสามารถออกขอบัญญัติการเรียกเก็บคาธรรมเนียมใบรับแจงตํ่ากวา
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่เรียกเก็บฉบับละ ๕๐๐ ไดหรือไม 

คําตอบ 
 ไมไดเพราะกฎหมายไมไดใหอํานาจทองถ่ินในการออกขอบัญญัติการเรียกเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาว ซึ่งมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติ “ใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
และคาใชจายไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติน้ีและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” และปจจุบันกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดบังคับใชแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๐๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 กฎหมายวาดวยการขุดดินป ๒๕๔๘ 

รายละเอียดคําถาม 
 การขุดดินที่มีความลึก ๑๐ เมตร ตองเวนระยะหางจากเขตแดนที่ดินของผูอื่นกี่เมตร 
จึงจะไมทําใหดินพังทลาย และเปนไปโดยถูกตองตามกฎหมาย และการขุดตองเปนแบบสะโลบหรือเปนเสต็บ 
อยางไร (บอดินกวาง ๒๐๐ เมตร และยาว ๖๐๐ เมตร รอบขางบอเปนที่นาปลูกขาว) 

คําตอบ 
 การขุดดินที่มีความลึกเกินกวา ๓ เมตร ตองแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน ซึ่งตองมี
รายการคํานวณของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม ตํ่ากวา
ระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
 สําหรับการเวนระยะหางจากเขตที่ดินของผูอื่นกับบอดิน และวิธีการในการขุดดินเพื่อไมให
พังทลายพิจารณาตามเกณฑของกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งไดกําหนดระยะหางจากขอบบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดิน
ของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวา ๒ เทาของความลึกของบอดินที่จะขุด เวนแตจะไดมีการ
จัดการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง โดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร สําหรับวิธีการปองกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสรางและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน ตองมีขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน คุณสมบติัของดิน 
สภาพพื้นที่และบริเวณขางเคียง ระดับดินเดิม ทานควรปรึกษากับวิศวกรผูออกแบบจะไดคําตอบที่ชัดเจน
และถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๐๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :   ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 การถมดินสรางบานพักอาศัยถมสูงกวาบานขางเคียงไดสูงเทาไร กฎหมายมาตราใด 

รายละเอียดคําถาม 
 การถมดินในการสรางบานพักอาศัย สามารถถมสูงกวาบานขางเคียงไดเทาใด เพราะมีปญหามาก
ในเรื่องน้ีซึ่งเกือบทุกทองถ่ิน 

คําตอบ 
 การถมดินในการสรางบานพักอาศัย สามารถถมสูงกวาบานขางเคียงไดเทาใดน้ัน ตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๒๖ ระบุเพียงวา 
 “ผูใดประสงคจะทําการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ
ที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 
ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น 
 พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินสองพันตารางเมตร 
 การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่ น
ประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าตามวรรคหนึ่ง ตองแจงการถมดินนั้น 
ตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดรับแจงและใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามที่ไดแจงไวตั้งแตวันที่ไดรับใบรับแจงใหนําบทบัญญัติ
มาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหา มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
จากมาตรา ๒๖ ดังกลาว มิไดกําหนดเรื่องความสูงการถมดินไว เพียงแตหากถมดินสูงกวาพื้นที่ขางเคียง
และไมอยูในเกณฑที ่ตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถิ่นแลวนั้น ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียง
พอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่นเทาน้ัน หากการถมดินดังกลาวมี
ความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร 
หรือมีความสูงของเนินดินต้ังแตสองเมตรนับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงแลว นอกจากตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกัน
การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ดวย 
 
 
 
 

/สวนกรณี 
 
 

 
 หนา  ๒๐๘ 



-๒- 
 
 สวนกรณีที่ทองถ่ินมีปญหาเรื่องการถมดินสูงทําใหเกิดผลกระทบกับอาคารหรือที่ดินขางเคียง 
อาจพิจารณาการดําเนินการออกเปนขอบัญญัติทองถ่ิน ตามอํานาจในมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดบริเวณหามการถมดินสูงกวาระดับที่กําหนดเพื่อประโยชนในการปองกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๐๙ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :   ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :   นาย ก. 
E – mail address  :   hotmail.com 

คําถาม 
 การออกขอบัญญัติของ อบต. วาดวยการขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ๑. มี อบต. แหงหน่ึงไดออกขอบัญญัติวาดวยการขุดดิน ถมดิน ใชบังคับในเขตตําบลน้ัน
ไมอยูในเขตควบคุมอาคาร แตมีพื้นที่บางสวนอยูในเขตผังเมืองรวมเทาน้ัน (ไมครอบคลุมทั้ง ตําบล) 
และยังไมมีประกาศของ รมต. กําหนดใหเปนเขตที่บังคับใชกฎหมายขุดดิน ถมดิน ตามกฎหมายวาดวย
การขุดดินถมดินแตอยางใด เชนน้ีขอบัญญัติดังกลาวจะมีผลบังคับ หรือไม 
 ๒. ตามขอ ๑ หากมีผลใชบังคับจะใชบังคับทั้งตําบลหรือเฉพาะพื้นที่ในเขตผังเมืองรวม 
 ๓. ขอบัญญัติของทองถ่ินดังกลาวสามารถกําหนดเรื่องอะไรไดบาง กําหนดคาธรรมเนียม 
คาปรับไดหรือไม หากไดตองกําหนดเทาไร กราบขอบพระคุณลวงหนา 

คําตอบ 
 ๑. – ๒. องคการบริหารสวนตําบลที่มีพื้นที่บางสวนอยูในเขตผังเมืองรวม โดยที่ยังไมมี
ประกาศพระราชกฤษฎีกา ใหใชกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในพื้นที่ การบังคับใชกฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดินจึงสามารถใชบังคับไดเฉพาะในพื้นที่ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ผังเมืองเทาน้ัน ทั้งนี้ตามนัย 
แหงมาตรา ๓ (๖) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๓. การออกขอบัญญัติทองถ่ินมีขอพึงระวังคือ ตองกระทําภายใตกรอบที่กฎหมายใหอํานาจไว
เทาน้ัน ซึ่งกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินมิไดใหอํานาจราชการสวนทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ิน 
กําหนดเกี่ยวกับคาธรรมเนียม หรือคาปรับไดโดยคาธรรมเนียมใหใชเกณฑตามที่กําหนดในกฎกระทรวง      
สวนคาปรับใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๕  ถึง มาตรา ๔๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

 หนา  ๒๑๐ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
 เกี่ยวกับการจัดเกบ็คาธรรมเนียม 

รายละเอียดคําถาม 
 เ นื ่องจาก อบต .  จะทําการออกขอบัญญัต ิขอทราบรายละเอียดเกี ่ยวกับอัตร า
คาธรรมเนียม ซึ่งตาม พรบ. มีคาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินและถมดิน และคาคัดสําเนาเอกสารเทาน้ันใน
สวนคาธรรมเนียมอื่นๆ เชน การเก็บคาธรรมเนียมการขุดดินโดยคิดอัตราตอคิวดินในแตละครั้งสามารถทําได
หรือไมอยางไร และขอหนังสือ มท ๐๗๑๐/ว ๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ดวย 

คําตอบ 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหอํานาจในการออกกฎกระทรวง
กําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายเปนของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งปจจุบันไดมีการออก
กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกาศใชแลวต้ังแตวันที่ 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ไมสามารถ
ออกเปนขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดในเรื่องน้ีได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๑๑ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาง ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  อยากทราบกฎหมายเรือ่งการถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
  เวลาถมดินตองมีขอกําหนดรึเปลาวาหามสูงกวาขางบานหรือถนนสาธารณะกี่เมตร หรือวาไมมี
ขอกําหนดและราคาของดิน ตอนน้ีมีราคากลางที่ดูไดบางรึเปลาวา ๑ คันรถกี่บาท ขอบคุณ 

คําตอบ 
  ขอกําหนดเรื่องความสูงของการถมดินจะมีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนเฉพาะบางพื้นที่ เชน กฎกระทรวงกําหนดบริเวณ
หามขุดดินและถมดินในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหนองหอยและตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม 
และตําบลทาวังตาล และตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๘ จะกําหนดหามถมดิน
สูง ๐.๒๕ เมตร ในพื้นที่เมืองโบราณเวียงกุมกาม หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจออกขอบัญญัติทองถ่ิน
กําหนดบริเวณหามถมดินก็ได ดังน้ัน จึงตองสอบถามขอมูลดังกลาวจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยตรง 
และการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดิน
ไมเกินสองพันตารางเมตร ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดิน
ที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น แตถาการถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าตามวรรคหนึ่ง ตองแจงการถมดินนั้น
ตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด สวนเรื่องราคาของดินน้ันเน่ืองจากเปนประเด็น
ที่เกี่ยวของกับกฎหมายที่สวนราชการอื่นรับผิดชอบเห็นควรสอบถามจากหนวยงานที่รับผิดชอบกฎหมายน้ัน
โดยตรงจะไดขอมูลที่ถูกตองกวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  

 
 หนา  ๒๑๒ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    yahoo.com 

คําถาม 
  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ทั้ง ๒ ฉบับ เมื่อเกี่ยวของกันวาดวย “การยกเวนและมิใหบงัคับใช” 

รายละเอียดคําถาม 
  ตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน ๒๕๔๓ ในมาตรา ๕ ระบุวา พ.ร.บ. น้ีมิใหใชบังคับแกการขุดดิน
และถมดิน ซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไว  
ตามกฎหมายน้ันแลว หากมีอาคารที่กอสรางไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว และอาคารน้ีมีการขุดดินและถมดินตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดวย 
เมื่ออาคารดังกลาวไดรับยกเวนผอนผันตามกฎหมายวาดวยการยกเวน ผอนผัน หรือกําหนด เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐ ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ๒๕๒๒ 
  ถามวา การขุดดินและถมดินในอาคารดังกลาว จะตองถูกบังคับใชโดย พ.ร.บ. การขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดวยหรือไม 
  หากถูกบังคับใชจะตองปฏิบัติ (ขออนุญาตอยางไร) 
  หากไมถูกบังคับใชจะตองปฏิบัติอยางไรหรือไม? 

คําตอบ 
  เจตนารมณของการกําหนดขอยกเวนตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ันก็เพื่อเปนการลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่ไดมีกฎหมายเฉพาะที่ได
กําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายในการขุดดินและถมดินไวแลวในข้ันตอนของการอนุญาตตามกฎหมาย
น้ัน ๆ เชน กรณีการขุดดินในการกอสรางฐานรากของอาคารขนาดใหญ ซึ่งไดรับอนุญาตใหกอสรางตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร ซึ่งมีการกําหนดมาตรการในการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งกอสรางไวแลว 
โดยมีการออกแบบและควบคุมการกอสรางใหเปนไปตามมาตรการที่กําหนดของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
จึงถือเปนกรณีไดรับการยกเวนมิใหใชบังคับตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อีกตาม
ความนัยมาตรา ๕ ดังน้ัน เมื่อการขุดดินและถมดินดังกลาวไดรับอนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นที่
ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมายน้ันแลว ก็ไมตองย่ืนขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ 
 
 
 
 
 
 
 

/การขุดดินและถมดิน 
 

 
 หนา  ๒๑๓ 



-๒- 
 

การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อีก แตหากการไดรับอนุญาตตามกฎหมายอื่นมิไดมีเจตนารมณเพื่อปองกันอันตราย
ในการขุดดินและถมดินเปนการเฉพาะดังเชนพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แมจะไดรับอนุญาต
ตามกฎหมายอื่นแลวก็ยังคงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๑๔ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
 ขอแบบฟอรมใบอนุญาตขุดดิน - ถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ขอแบบฟอรมใบอนุญาตขุดดิน – ถมดิน (ใบรับแจงมีแลว)  

คําตอบ 
 ในกฎหมายวาดวยขุดดินและถมดินไมมีระบุเรื่องการอนุญาต ดังนั้นจึงไมมีแบบฟอรม
การอนุญาตมีเพียงการรับแจงเทาน้ัน สําหรับแบบฟอรมใบรับแจงกฎหมายกําหนดใหใชตามแบบที่
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๑๕ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  การคิดคาธรรมเนียม/การบงัคับใช พรบ.ขุดดินถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
  ๑. การคิดคาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตและใบอื่น ๆ ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
ใหยึดรายละเอียดทาย พรบ. หรือยึดถือตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ยังไมเขาใจครับ 
  ๒. การใช พรบ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ทองถ่ิน (เทศบาลตําบล) สามารถนําไปบังคับ
ใชไดเลยหรือไมครับ 

คําตอบ 
  ๑. อัตราคาธรรมเนียมพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น เปนการกําหนด
เพื่อเปนเกณฑที่รัฐมนตรีจะตองไปออกกฎกระทรวงไมเกินอัตราที่กําหนดตามอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๕ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวงวาดวยเรื่องคาธรรมเนียม
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว คือกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงใหถือปฏิบัติตามเกณฑที่กําหนดตามกฎกระทรวง 
  ๒. ตามมาตรา ๓ (๑) กําหนดใหพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สามารถใชบังคับในพื้นที่ซึ่งเปนเทศบาลไดเลย โดยไมตองไปดําเนินการออกกฎหมายใดมารองรับอีก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๑๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  อบต. ทาตะครอ 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  การบงัคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
  ในพื้นที่ของ อบต. ทาตะครอมีการขุดหนาดินขายในพื้นที่ของเอกชน และมีประชาชนรองเรียน
เรื่องความเดือดรอนในการว่ิงของรถบรรทุกดิน เพราะมีการว่ิงผานทางของหมูบานมีทั้งฝุนและอาจเปนอนัตราย
ตอประชาชนในการสัญจรเพราะถนนแคบ ทาง อบต. จะมีแนวทางการชวยเหลือหรือใชกฎหมายบังคับใชใน
กรณีขุดดินถมดินอยางไร 

คําตอบ 
  การขุดดินหากอยูในพื้นที่บังคับตามกฎหมายและเขาขายเปนกรณีตามที่กฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดินกําหนด ผูดําเนินการขุดดินจะตองแจงการขุดดินตอเจาพนักงานทองถ่ินตามหลักเกณฑที่
กําหนดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  สําหรับกรณีปญหาการว่ิงของรถบรรทุกดินทําใหเกิดฝุนละอองและอาจเปนอันตราย
ตอประชาชนนั้นไมอยูในขายบังคับที่จะสามารถนํากฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินไปบังคับใชได 
จะตองพิจารณาตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของโดยตรง เชน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๑๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๓ การถมดิน มาตรา ๒๖ 
ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่
ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด “ตองจัดใหมีการ
ระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น” นั้น 
ขอหารือวา  
  ๑. เจตนารมณ หลักการ และเหตุผล ของพระราชบัญญัติที ่กําหนดใหมีการจัดทําการ
ระบายนํ้าไว 
  ๒. การจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอน้ัน ตองดําเนินการอยางไร เชน การวางทอระบายนํ้า
ใตดินทอขนาดตาง ๆ หรือการทํารางระบายนํ้ารูปตัว V บนดิน หรือการวางระบบระบายแบบตาง ๆ 
แคไหนเพียงใด 
  ๓. กรณีที่สวนราชการจะดําเนินการถมดินตองดําเนินการกําหนดรูปแบบของการระบายนํ้าไว
ในแบบรูปรายการของรายการถมดินไวดวยหรือไม อยางไร 
  จึงขอหารือมาเพื่อจะไดดําเนินการใหถูกตองตามพระราชบัญญัติดังกลาวตอไป เน่ืองจาก
ขณะน้ีมี สนง. กกต. จังหวัดตาง ๆ ขอดําเนินการถมดินกอนเพื่อที่จะกอสรางอาคาร สํานักงาน กกต. จังหวัด 
ตอไปขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

คําตอบ 
  ๑. เหตุผลที่ตองจัดใหมีการระบายนํ้าที่เพียงพอคือเพื่อปองกันมิใหการถมดินน้ันสรางความ
เดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น 
  ๒. การจัดใหมีการระบายนํ้าแคไหนหรือเพียงใดนั้น อาจตองพิจารณาจากขอเท็จจริง
ตามสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ เปนบริเวณไปเน่ืองจากมีลักษณะพื้นที่ไมเหมือนกันและปริมาณนํ้า
มากนอย การจัดใหมีการระบายนํ้าจึงตางกัน ดังน้ัน การจัดใหมีการระบายนํ้าตามกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดิน จึงระบุเพียงวา “ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดิน
ที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น” เทาน้ัน  
 
 

/๓. กรณี 
 
 

 
 

 หนา  ๒๑๘ 



-๒- 
 
  ๓. กรณีที่สวนราชการจะดําเนินการถมดินน้ันเน่ืองจากกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
มิไดยกเวนใหกับสวนราชการไว จึงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เชนกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๑๙ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E-mail address :  hotmail.com 

คําถาม 
  ระยะเวนในการกันเขตขุดดินนอยสุดเทาไร 

รายละเอียดคําถาม 
  ขุดดินลึกสิบเมตร 

คําตอบ 
  การขุดดินในพื้นที่ซึ่งบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน จะตองปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งขอ ๗ แหงกฎกระทรวงดังกลาว ระบุวา “ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร 
หรือมีพื้นที่ปากบอดินเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร ปากบอดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น
หรือที ่สาธารณะเปนระยะไมนอยกวาสองเทาของความลึกของบอดินที่จะขุด เวนแตจะไดมีการจัดการ
ปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางโดยการรับรองของผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิศวกร” 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๒๐ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
 การจัดใหมีการระบายนํ้าในการถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 การจัดใหมีการระบายนํ้าที่เพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินทีอ่ยูขางเคียง
หรือบุคคลอื่น ตองดําเนินการอยางไร หากที่ต้ังที่ดินที่จะถมไมมีทอระบายนํ้าสาธารณะหรือทางนํ้าสาธารณะ
จะดําเนินการถมดินไดหรือไม 

คําตอบ 
 เน่ืองจากตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินมิไดกําหนดวาตองดําเนินการอยางไร 
ดังน้ัน การจัดใหมีการระบายนํ้าแคไหนหรือเพียงใดน้ัน อาจตองพิจารณาจากขอเท็จจริงตามสภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศ เปนบริเวณไป เน่ืองจากมีลักษณะพื้นที่ไมเหมือนกันและปริมาณนํ้ามากนอยไมเทากัน 
การจัดใหมีการระบายนํ้า จึงตางกัน ดังน้ันการจัดใหมีการระบายนํ้าตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
จึงระบุเพียงวา “ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกดิความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียง
หรือบุคคลอื่น” เทาน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๒๑ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๘ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  yahoo.com 

คําถาม 
  หารือ พรบ. ขุดดินฯ เกี่ยวกับมาตรา ๓ (๔) 

รายละเอียดคําถาม 
  ผมเปนพนักงานสวนตําบลตําแหนงนิติกร เรียนถามวา อบต. เปนทองที่ตามความหมาย
ของมาตรา ๓ (๔) ของ พรบ. ขุดดินฯ หรือไม มีหนังสือหารือเกี่ยวกับเรื่องน้ีบางหรือไม ถามีโปรดระบุดวยครับ 
จักขอบคุณมาก เพราะจะใชอางอิงในการพิจารณาออกหรือไมออกขอบัญญัติตําบล 

คําตอบ 
  ตามมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ “องคการบริหารสวนทองถ่ินอื่น 
ตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้ง ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” ซึ่งในที่นี้หมายถึง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่จัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะตามกฎหมายน้ีเทาน้ัน ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบล
โดยทั่วไปที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ จึงไมเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๒๒ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  yahoo.com 

คําถาม 
  ขอทราบระยะเวลาใบอนุญาตการขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
  ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตใหใชในการขุดดินมีระยะเวลาเทาไร 

คําตอบ 
  การออกใบรับแจงการขุดดินและถมดินของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูแจงไดดําเนินการ
โดยถูกตองแลว เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพื่อเปนหลักฐาน
การแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับแจง แตถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง เจาพนักงานทองถ่ิน
ตองแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับแจง ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ผูแจงไดรับแจงใหแกไขจากเจาพนักงานทองถ่ิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงดังกลาว
เปนอันสิ้นผล แตถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแก
ผูแจงภายในสามวัน นับแตวันที่ไดรับแจงถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๒๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
ผูหารือ     :  นาง ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
  ในการออกใบรับแจงการขุดดินและถมดินที่ถายโอนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวน้ัน 
ในใบรับแจงระบุวาตองแลวเสรจ็ใน ๓๖๕ วันหรือแลวแตกรณีในที่น้ีคือแลวเสร็จใน ๓๐ วัน ๖๐ วัน ๙๐ วัน อยาก
ทราบวาถาเราออกใหอนุญาตแค ๖๐ วัน ไดหรือเปลา 

คําตอบ 
  ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน ผูที่ประสงคจะทําการขุดดินหรือถมดินตองย่ืนเอกสาร
แจงขอมูลเรื่องระยะเวลาในการขุดดินหรือถมดินดวย ตามมาตรา ๑๗ (๕) แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งใบรับแจงการขุดดินหรือถมดินจะมีเวลากําหนดเทาที่ผูประสงคจะทําการขุดดิน
หรือถมดินไดย่ืนแจงไวตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๒๔ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

 
วันท่ีรับเรื่อง    :  ๖  มกราคม  ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  sahaviriya.com 
คําถาม 
 การขออนุญาตดําเนินการ 

รายละเอียดคําถาม 
 หากบริษัทฯ ประสงคจะทําการเจาะสํารวจดินในบริเวณที่ดินของบริษัทฯ ประมาณ ๒,๐๐๐ กวาหลุม 
ความลึกประมาณหลุมละ ๒๐ กวาเมตร (ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑,๐๐๐ กวาไร) บริษัทฯ ตองขออนุญาตใด ๆ 
กอนหรือไม (ไมทราบวาเขาขายตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดินฯ หรือไม ซึ่งจะเปนการเจาะสํารวจช้ันดิน โดยยังไมไดเริ่มดําเนินการใด ๆ  ไมวาจะเปนการ
ขุดดินหรือถมดิน หรือกอสราง) 

คําตอบ 
 ตามเหตุผลของการประกาศใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน เพื่อตองการ
ใหการขุดดินและถมดิน เปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการและปองกันอันตรายจากการขุดดินและถมดิน    
ที่อาจเกิดข้ึนกับทรัพยสินและความปลอดภัยของประชาชน สวนการเจาะสํารวจดินน้ัน เพื่อตรวจวัดขอมูล
ทางวิทยาศาสตรของดินชนิดตาง ๆ ในบริเวณใดบริเวณหน่ึง ซึ่งไมใชลักษณะการขุดดินที่อาจทําใหเกิดอันตราย
ตออาคารสิ่งกอสรางหรือทรัพยสิน การเจาะสํารวจดินจึงไมตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๒๕ 



 
แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๖ มกราคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาง ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  ขอทราบเกี่ยวกับการถมดินในการปลูกสรางบานของบานติดกัน 

รายละเอียดคําถาม 
  ดิฉัน ไดกอสรางบานอยูที่เขตพื้นที่ อบต. ศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน อยูอาศัยมาแลว 
๔ ป กําลังมีปญหาเน่ืองจากมีเจาของที่ดินที่อยูดานหลังของบาน กําลังดําเนินการกอสรางบานในพื้นที่ประมาณ 
๙๒ ตารางวา โดยพื้นที่ดินเดิมมีความสูงกวาฝงที่ดิฉันปลูกสรางบานอยูแลว เมื่อดิฉันปลูกบานก็ไดกอแนวรั้ว 
โดยใชระดับของพื้นที่ดินที่สูงกวาของที่ดินหลังบาน สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร และปจจุบันเจาของที่ดิน
ไดดําเนินการกอสรางบาน ก็ไดมีการถมที่ดินใหสูงข้ึนชิดแนวรั้วบานที่สรางไว ตอนที่ เริ่มสรางมีการถมที่สูง
ประมาณ ๐.๕ เมตร ของความสูงรั้ว และตัวบานสูงเทากับความสูงของรั้วบานคือ ๑.๕๐ เมตร เมื่อกอสราง
โครงสรางบานเสร็จเจาของที่น้ันก็มีการขนดินถมที่รอบบานจนเกือบถึงขอบรั้วที่สรางไวโดยไมสนใจพื้นที่บานของดิฉัน 
และเคยมาขอตอความสูงของรั้วบานใหสูงกวาแนวพื้นที่ของที่ดินตนเอง ซึ่งไมสามารถอนุญาตใหทําได 
เน่ืองจากพื้นที่ดินที่ถมข้ึนมาสูงมาก เกรงวาแรงอัดของดินจะทําความเสียหายใหกับพื้นที่และแนวรั้วของเรา 
จึงบอกใหเจาของที่ดินน้ันกอกําแพงใหมโดยตองปองกันมิใหดินที่ถมสรางเสียหายกับพื้นที่และรั้วของดิฉัน 
แตเจาของที่น้ันก็ยังคงถมที่ดินสูงข้ึนมา จึงสรางความกังวลใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของทรัพยสินที่อาจมีคน
เขามาในบริเวณบานไดโดยการกระโดดขามรั้วเขามาและการพังทลายของรั้วบาน ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหาย
ตามมาอีก 
  จึงขอปรึกษาวาควรดําเนินการอยางไร ใหมีผลตามกฎหมายในการใหเจาของที่บานที่กําลัง
กอสรางน้ันมีการปองกันมิใหการถมดินสรางความเสียหาย ตอพื้นที่ติดกันและไมเปนการละเมิดสิทธ์ิของผูอื่น 

คําตอบ 
  ตามาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกิน
สองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอ     
ที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่นและการถมดินที่มีพื้นที่
เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด นอกจากจะตองจัดใหมีการ
ระบายนํ้าแลว ตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถ่ินเมื่อเปนกรณีตองแจงการถมดินแลว มาตรา ๒๗ 
ไดกําหนดใหการถมดินตองทําใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ดวย 
และหากเปนกรณีการถมดินซึ่งไดกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรพัยสนิบคุคลอืน่ เจาพนักงานทองถ่ิน
ก็มีอํานาจตามมาตรา ๓๑ ที่จะสั่งใหหยุดการถมดิน หรือใหแกไข หรือใหจัดการปองกันความเสียหายน้ันไว  
 
 

/เน่ืองจาก 
 

 หนา  ๒๒๖ 



-๒- 
 

เน่ืองจากยังไมมีขอมูลวา บริเวณน้ีเปนพื้นที่บังคับตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินหรือไมอยางไร 
และทานมิไดแจงขอมูลที่ชัดเจนวากรณีน้ีมีการถมดินเปนพื้นที่เทาใด จึงไมสามารถแจงคําตอบไดวาอยูในเกณฑ
ที่จะตองแจงการถมดินหรือไม อยางไรก็ตาม กรณีที่มีการถมดินซึ่งอาจทําใหเกิดความเสียหายกับพื้นที่และรั้ว
ของทาน ทานสามารถมีหนังสือแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหนาตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๒๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาง ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  พรบ. อาคารและ พรบ. ขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
  อยากทราบวาผูที่มีสวนไดสวนเสียไดรับผลกระทบจาก พรบ. อาคารและ พรบ. ขุดดินและถมดิน 

คําตอบ 
  ทานมิไดแจงรายละเอียดของคําถามที่ชัดเจน อยางไรก็ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนกฎหมายที่มีเจตนารมณเพื่อประโยชน
ของสาธารณชนการบังคับใชกฎหมายทั้งสองฉบับจึงอาจมีผลกระทบสทิธ์ิของบุคคลแตอยูภายใตกรอบของกฎหมาย 
ซึ่งเปนไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กรณีที่มีการกระทําฝาฝนกฎหมายแลวทําใหเกิดผลกระทบ
กับบุคคลอื่นน้ัน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๗๓ กําหนดวา ในกรณีที่มีการกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคาร
ที่มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนหรือบุคคลอื่นซึ่งความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือน
เน่ืองจากการกระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญาสําหรับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หากมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีแลวเกิดผล
กระทบกับบุคคลอื่น มาตรา ๔๔ กําหนดวา ในกรณีที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวา
เจาของอสังหาริมทรัพยที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับที่ดินที่มีการกระทําความผิดเกิดข้ึนและไดรับความเสียหาย 
เน่ืองจากการกระทําความผิดน้ัน เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๒๘ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  การใชบังคับกฎหมายการขุดดินและถมดินของ อบต. 

รายละเอียดคําถาม 
  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลไมอยูในเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ไมอยูในเขตควบคุมอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารไมใชพื้นที่ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศใช พ.ร.บ. การขุดดิน
และถมดิน ตามมาตรา ๓ วรรคสอง  
  ขอเรียนถามวา อบต. จะสามารถนํากฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินมาบังคับใชไดหรือไม 
อบต. ที่ไมอยูในเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ (๔) หรือไมอยางไร 

คําตอบ 
  ตามมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา  
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา” ซึ่งในที่น้ีหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นนอกเหนือจากเทศบาล กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา ที่ไดมีกฎหมายจัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะและรัฐมนตรีตองออกประกาศกําหนดใหเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินที่ใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ องคการบริหารสวนตําบล
โดยทั่วไปที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แตยังมิไดมี
การประกาศใหเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน จึงยังไมเปนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่น ตามมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใดที่มีความประสงคจะนําพระราชบัญญัติน้ีมาใชบังคับตองดําเนินการเพื่อใหรัฐมนตรี
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามความในมาตรา ๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เสียกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๒๙ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  การบงัคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
  ขอ ๑ ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ในเขตปกครองตนเองไดเลยหรือไม อยางไร 

คําตอบ 
  “มาตรา ๓ ของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหใชบังคับในทองที่
ดังตอไปน้ี 
 (๑) เทศบาล 
 (๒) กรุงเทพมหานคร 
 (๓) เมืองพัทยา 
 (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
  ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมเขาขายตามมาตรา ๓ ก็ไมสามารถบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการขุดดินและถมดินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๓๐ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address  :  gmail.com 

คําถาม 
 อบต. สามารถออกขอบัญญัติเกี่ยวกบัการขุดดินและถมดินไดหรือไม 

รายละเอียดคําถาม 
  รายละเอียดแนวทางรางขอบญัญัติเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินหาไดที่ไหน 

คําตอบ 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินได ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ดังน้ี 
 มาตรา ๗ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลวใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๘ 
 ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอํานาจขอบัญญัติกําหนดเรื่องน้ันได 
 ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใด ตามวรรคสองแลว ถาตอมามีการออก
กฎกระทรวงกําหนดเรื่องน้ันใหกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอัน
ยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปได
จนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินใหม ตามมาตรา ๘ แตตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่กฎกระทรวงน้ีใช
บังคับ 
 การยกเลิกขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน 
 มาตรา ๘ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แลวใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ีได ในกรณีดังตอไปน้ี 
 (๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 
 (๒) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 
เน่ืองจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 

-/การออก 
 

 หนา  ๒๓๑ 



-๒- 
 

 การออกขอบัญญัติทองถ่ิน (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อมีความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
 คณะกรรมการจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ิน
ตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน ถาไมใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันทราบดวย 
 ถาคณะกรรมการพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินน้ันไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม
ใหถือวาคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ินน้ันแลว และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน
ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง 
 ทานสามารถดูรายละเอียดขอมูลพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดจาก
เว็บไซตของกรมโยธาธิการและผังเมือง www.dpt.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๓๒ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
 อยากทราบวิธีและข้ันตอนการขออนุญาตขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
๑. อยากทราบกฎกระทรวงบริเวณหามขุดดิน 
๒. อายุของใบอนุญาตในการขุดดิน 
๓. คาธรรมเนียมในการขุดดิน ๕๐๐.- หรือ ๒,๐๐๐.- 
ขอบคุณครับ 

คําตอบ 
 ๑. กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามขุดดินและถมดินมี ๑ แหง คือ กฎกระทรวงกําหนด
บริเวณหามขุดดินและถมดินในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหนองหอยและตําบลปาแดด อําเภอเมืองเชียงใหม 
และตําบลทาวังตาล และตําบลหนองผึ้ง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๔๘ (ออกโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓) 
 ๒. อายุของใบรับแจงการขุดดินและถมดินจะมีเวลากําหนดเทาที่ผูประสงคจะทําการขุดดิน
หรือถมดินไดย่ืนแจงไวตอเจาพนักงานทองถ่ิน  
 ๓. คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดินใหใชตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังน้ี 
 (๑) ใบรับแจงการขุดดินและถมดิน    ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 (๒) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร      หนาละ ๑ บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๓๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  สอบถามเรือ่งพระราชบัญญัติการขุดดิน 

รายละเอียดคําถาม 
  ในทองที่ที่ผมทํางานมีผูประกอบการรายหน่ึง (ขอเรียกวา นาย ข.) ไดดําเนินการขุดดิน
บริเวณที่ดินที่ติดกับแมนํ้าสายหลักโดยเลี่ยงพระราชบัญญัติการขุดดิน คือ ดําเนินการขุดดินใหมีความลึก
ไมเกิน ๓.๐๐ เมตร และใหมีพื้นที่ปากบอไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แตในสภาพความเปนจริงที่ดินดังกลาว
ติดแมนํ้าสายหลักทําใหมีตะกอนทรายทับถมจํานวนมาก ซึ่งนาย ข. ก็ทําเสมือนวาเปนทาทรายมีรถบรรทุก
เขาออกวันละหลายเที่ยวอยางน้ีแลวทองถ่ินจะดําเนินการอยางไรไดบางและมีกฎหมายตัวไหนที่จะสามารถ
ควบคุมการดําเนินการในลักษณะดังกลาวไดบางครับรบกวนดวยนะครับ 

คําตอบ 
  หากการกระทําดังกลาวไมอยูในขายบังคับที่จะสามารถนํากฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
ไปบังคับใชไดจะพิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบ
เรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติโรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
  

 หนา  ๒๓๔ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  dmf.go.th 

คําถาม 
  ผมใครขอทราบรายละเอียดขอมูลกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
ป ๒๕๔๓ มาตรา ๖ 

รายละเอียดคําถาม 
  ๑. ผมใครขอทราบรายละเอียดขอมูลกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
ป ๒๕๔๓ มาตรา ๖ 
  ๒. ตามที่ผมไดประสานมาทางโทรศัพทขอทราบรายละเอียดดังกลาว และไดรับการแนะนํา
วาควรติดตอขอรายละเอียดทาง email เพื่อบันทึกเปนหลักฐาน น้ัน 
  ๓. ผมจึงขออนุญาตเพื่อขอทราบขอมูลกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน ป ๒๕๔๓ ตามมาตรา ๖ ครับ 
  ขอขอบคุณในความกรุณาลวงหนาครับขอแสดงความนับถือ  
  เรียนผูที่เกี่ยวของครับตามที่ผมไดเคยสอบถามมาแลว ผมอยากถามตอครับ ตามมาตรา ๓ 
คือ มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับในทองที่ดังตอไปน้ี 
  (๑) เทศบาล 
 (๒) กรุงเทพมหานคร 
 (๓) เมืองพัทยา 
 (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 เพื่อประโยชนในการปองกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถาการขุดดิน
หรือถมดินอาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน 
รัฐมนตรีจะประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองถิ่นอื่นนอกจากทองที่ตามวรรคหนึ่ง
ตามที่เห็นวาจําเปนก็ได 
 ประกาศตามวรรคสองใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศไวโดยเปดเผยกอนวันใชบังคับไมนอย
กวาเจ็ดวัน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบาน แหงทองที่ที่กําหนดไวในประกาศ 
 คําถามครับ 
 ๑. ตามขอ (๔) อบต. น้ี รวมถึง อบต. ทั่วไปหรือเปลาครับ 
 ๒. ถาไมใชถามีการขุดในพื้นที่มีกรรมสิทธิ์ทั่วไป ที่อยูนอกเขตเทศบาล กทม. พัทยา 
หรือตาม (๔) (๕) (๖) น้ัน อยูในการดูแลควบคุมโดยหนวยงานใด และ พ.ร.บ. อะไรบาง ขอบคุณครับ  
 

/คําตอบ 

 
 หนา  ๒๓๕ 



-๒- 

คําตอบ 
  ๑. ตามมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ “องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่กฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 
ในที่น้ีหมายถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่จัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะตามกฎหมายน้ีเทาน้ัน ดังน้ัน องคการ
บริหารสวนตําบลโดยทั่วไปที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริการสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จึงไมเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๒. พื้นที่ที่อยูนอกเขตพื้นที ่ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน ไมสามารถบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินได 
  กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มี ๑ ฉบับ คือ กฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง
ในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และไดจัดสงกฎกระทรวงดังกลาวใหทานทางโทรสารเปนที่เรียบรอยแลว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๓๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  กฎหมายวาดวยเรื่องถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 องคการบริหารสวนตําบลของกระผมไมไดเปนเขตควบคุมอาคาร ไมไดเปนเขตผังเมืองรวม 
สามารถรับเรื่องขออนุญาตขุดดินไดหรือไม 

คําตอบ 
  ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใหใชบังคับในทองที่
ดังตอไปน้ี 
  (๑) เทศบาล 
 (๒) กรุงเทพมหานคร 
 (๓) เมืองพัทยา 
 (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 สําหรับกรณีพื้นที่อื่นนอกเหนือจาก ๑ – ๖ จะประกาศใชบังคับกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินก็ได โดยรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีตามที่เห็นวาจําเปน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไมเขาขายตามมาตรา ๓ ดังกลาวก็ไมสามารถบังคับใชกฎหมาย
วาดวยการขุดดินและถมดิน และไมสามารถรับแจงการขุดดินหรือถมดินตามกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  

 
 หนา  ๒๓๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๓ มีนาคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
 คาธรรมเนียมการขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน คิดอยางไร 

รายละเอียดคําถาม 
 คาธรรมเนียมในการขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน คิดคาธรรมเนียมอยางไร คิดเปนพื้นที่ตารางเมตร 
หรือคิดแบบแปลงละ 

คําตอบ 
 ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน ไมมีกําหนดเรื่องคาธรรมเนียมในการขออนุญาตการขุดดิน
และถมดิน แตหากประสงคจะทําการขุดดินและถมดินตองแจงการขุดดินและถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
โดยคาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดินใหใชตามกฎกระทรวง กําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังน้ี 
 ขอ  ๑  ใหกําหนดคาธรรมเนียม ดังน้ี 
  (๑) ใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
  (๒) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร หนาละ    ๑   บาท 
 ขอ  ๒   ใหกําหนดคาใชจาย ดังน้ี 
  (๑) คาพาหนะเดินทางในการไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินใหจายเทาที่จําเปน
และใชจายไปจริง 
  (๒) คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินใหจายเทาที่จําเปน
ตามระเบียบของ ทางราชการแกผูไปทํางานเทาอัตราของทางราชการ 
  โดยคาใชจายตามขอ ๑ (๑) (๒) และ ๒ (๑) (๒) ผูดําเนินการแจงการขุดดินและถมดิน
จะตองเปนผูเสียคาใชจายเองทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  

 
 หนา  ๒๓๘ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  การขุดดินใหเปนบอนํ้าขนาดใหญมาก ๆ บอนํ้าน้ันจะถูกจัดใหเปนบอนํ้าสาธารณะหรือไม 

รายละเอียดคําถาม 
  การขุดดินใหเปนบอนํ้าขนาดใหญมาก ๆ บอนํ้าน้ันจะถูกจัดใหเปนบอนํ้าสาธารณะหรือไม 
เชน ขุดใหญกวาง ๑ กิโลเมตร ลึก ๖ เมตร ประมาณเน่ียจะถูกจัดใหเปนแหลงนํ้าสาธารณะหรือไม 

คําตอบ 
  การขุดดินในที่ดินของเอกชนน้ันไมมีกําหนดวาหากการขุดดินที่มีพื้นที่กวางมากแลวจะตอง
เปนพื้นที่สาธารณะ เพียงแตการขุดดินดังกลาวตองปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
  

 หนา  ๒๓๙ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  yahoo.com 

คําถาม 
  การออกขอบัญญัติตําบลเรื่องการขุดดินถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ภายใตบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล อบต.สามารถออกขอบัญญัติตําบลเรื่องการขุดดินถมดินมาบังคับใชไดเลยหรือไม 
จําเปนตองอยูในพื้นที่ควบคุมอาคารกอนหรือไม จะทราบไดอยางไรวาอยูในเขตควบคุมอาคารหรือไม 
และหากไมอยูในเขตควบคุมอาคารตองดําเนินการอยางไรบางในการออกขอบัญญัติตําบล 

คําตอบ 
  ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดพื้นที่บังคับใช 
กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินไววา  

“มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับในทองที่ดังตอไปน้ี 
  (๑) เทศบาล 
  (๒) กรุงเทพมหานคร 
  (๓) เมืองพัทยา 
  (๔) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  (๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
  เพื่อประโยชนในการปองกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดิน ถาการขุดดินหรือถมดิน
อาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของบุคคล หรืออาจกอใหเกิดอันตรายตอประชาชน รัฐมนตรีจะประกาศ
กําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีในทองที่อื่น นอกจากทองที่ตามวรรคหน่ึงตามที่เห็นวาจําเปนก็ได 
  ประกาศตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศไวโดยเปดเผยกอนวันใชบังคับ
ไมนอยกวาเจ็ดวัน ประกาศดังกลาวใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบล ที่ทําการกํานัน และที่ทําการผูใหญบาน แหงทองที่ที่กําหนดไวในประกาศ” 
 
 
 
 
 

-/ ดังน้ัน 
 
 
 

 หนา  ๒๔๐ 



-๒- 
 

 ดังน้ันหากองคการบริหารสวนตําบลในพื้นที่ของทานเขาขายกรณีตามมาตรา ๓ ก็จะสามารถบังคับ
ใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดโดยไมตองออกขอบัญญัติทองถ่ินใหใชกฎหมายอีก 
สําหรับกรณีตองการทราบวาพื้นที่ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว
หรือไม น้ัน ทานสามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซดราชกิจจานุเบกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 
 

 หนา  ๒๔๑ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  gmail.com 

คําถาม 
  พรบ.การขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 การบังคับใช พรบ.การขุดดินและถมดิน ตามมาตรา ๓ (๔) หมายรวมถึง อบต.หรือไม 

คําตอบ 
  ตามมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งกําหนดวา 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา” น้ัน หมายถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นนอกจากเทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมอืงพทัยา
ที่จัดต้ังข้ึนโดยเฉพาะตามกฎหมายซึ่งตองมีการออกประกาศกระทรวงใหใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
กําหนดในราชกิจจานุเบกษาดวย องคการบริหารสวนตําบลโดยทั่วไปที่ต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แตยังไมเคยมีการประกาศใหเปนพื้นที่บังคับใชกฎหมาย
วาดวยการขุดดินและถมดิน ก็ยังไมถือเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน 
ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา ตามความในมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

 

 หนา  ๒๔๒ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E-mail address :  hotmail.com 

คําถาม 
 การถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ตองการถมดินในตางจังหวัดประมาณไรครึ่ง และที่ดินติดลํานํ้าสาธารณะมีกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ที่ดินริมตลิ่งอยางไรบาง 

คําตอบ 
 ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินมิไดกําหนดเรื่องการถมดินติดลํานํ้าสาธารณะ
หรือที่ดินริมตลิ ่งไวเปนการเฉพาะ แตหากการถมดินอยูในพื้นที่ที ่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบังคับและเขาเกณฑที่จะตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน การถมดินในกรณีดังกลาว
ก็ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันพังทลาย
ของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และตามขอ ๑๗ แหงกฎกระทรวงดังกลาวได
กําหนดเกี่ยวกับการถมดินในบริเวณที่ติดตอทางสาธารณะไววา 
 “ขอ ๑๗ การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะผูถมดินตองติดตั้งปายสีสะทองแสง
เตือนอันตรายขนาดกวางไมนอยกวาหาสิบเซนติเมตรและยาวไมนอยกวาหน่ึงเมตร ทําดวยวัสดุถาวรไวบนเนินดิน
ที่ถมดานที่ติดกับทางสาธารณะ ในตําแหนงที่เห็นไดงายตลอดระยะเวลาที่ทําการถมดิน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

 หนา  ๒๔๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :  ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E-mail address :  hotmail.com 

คําถาม 
 พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 อยากสอบถามวาพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลที่ไมอยูในเขตพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ของจังหวัดพะเยา จํานวน ๔๘ แหง น้ัน อยากรูวาพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลฝายกวาง 
ซึ่งตอนน้ียกฐานะเปน ทต. แลวอยูในพื้นที่ดังกลาวหรือไม 

คําตอบ 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ (๑) กําหนดใหพระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับในทองที่เทศบาล ซึ่งหมายถึงเทศบาลทุกประเภท ดังน้ัน หากองคการบริหารสวนตําบลฝายกวางไดยกฐานะ
เปนเทศบาลตําบลก็เปนพื้นที่บังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินไดโดยไมตองไปออกกฎหมาย
ใดรองรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
  

 หนา  ๒๔๔ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :  ๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E-mail address :  hotmail.com 

คําถาม 
 การถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ๑. กรณีที่พนักงานเจาหนาที่จะเขาไปตรวจสถานที่ที่มีการถมดินระหวางพระอาทิตยขึ้น
ถึงพระอาทิตยตก จะตองแจงเปนหนังสือใหเจาของที่ดินหรือผูถมดินทราบและอนุญาตกอนหรือไม 
 ๒. หากมีการถมดินโดยเขาหลักเกณฑที่จะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอนแต
ไมมีการขออนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินจะดําเนินการเชนไรไดบาง 

คําตอบ 
 ๑. พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ สามารถเขาไป
ตรวจสอบสถานที่ที่มีการขุดดินและถมดินตามมาตรา ๑๗ หรือการถมดินตามมาตรา ๒๖ โดยไมตองแจง
เปนหนังสือใหเจาของที่ดินหรือผูถมดินทราบและอนุญาต แตในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  พนักงาน
เจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอบุคคลที่เกี่ยวของตามมาตรา ๓๒ 
 ๒. การถมดินที่เขาหลักเกณฑตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ินกอน หากผูดําเนินการ
ถมดินน้ันไมแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน เจาพนักงานทองถ่ินสามารถแจงความดําเนินคดี
กับผูถมดินไดตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๔๕ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 การถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 การถมดินในเขตเทศบาลตําบลพบวามีการถมดินเกินกวา ๒,๐๐๐ ตารางเมตร โดยไมมีการ
แจงขออนุญาต เทศบาลจะดําเนินการอยางไรไดบาง เน่ืองจากตาม พ.ร.บ. ไมไดมีบทบัญญัติถึงวิธีการ
ดําเนินการ กรณีมีการพบวามีการถมดินโดยไมไดขออนุญาตจะตองเรียกผูถมดินมาขออนุญาตหรือเปลา 

คําตอบ 
 การถมดินที่มีความสูงของเนินเดินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูใกลเคียงและมีพื้นที่
ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตรตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีที่มีการฝาฝนไมดําเนินการแจงการถมดินมี
บทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๕ ระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ เจา
พนักงานทองถ่ินตองมีคําสั่งใหผูถมดินดําเนินการแจงถมดินใหเปนไปตามกฎหมายและตองแจงความดําเนินคดี
อาญาควบคูไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๔๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :  ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ผูหารือ   :   นาย ก. 
E-mail address :   hotmail.com 

คําถาม 
 การแจงถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 หากมีการถมดินและดําเนินการถมดินเสร็จเรียบรอยแลว กรณีน้ีถือวาความผิดไดสําเร็จแลว
สามารถแจงผูถมดินมาแจงการถมดินภายหลังเหมือนกับการขออนุญาตกอสรางอาคารไดหรือไม หรือวาจะใช
บทกําหนดโทษ 

คําตอบ 
 การถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูใกลเคียงและมีพื้นที่
ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตรตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๒๖ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีที่มีการฝาฝนไมดําเนินการแจงการถมดิน  
มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๕ ระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหาหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
เจาพนักงานทองถ่ินตองมีคําสั่งใหผูถมดินแจงการถมดินใหเปนไปตามกฎหมายและตองแจงความดําเนินคดีอาญา
ควบคูไปดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๔๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  เรื่อง ขอหารือกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
  คําถาม ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดิน 
ที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น 
   ๑) หมายถึง เจาของที่ที่ทําการถมจะตองกันที่ของตัวเอง ทําเปนทางระบายนํ้าเพื่อไมใหนํ้าขัง
ในที่ของที่ดินขางเคียงใชหรือไมครับ ไมใชหมายถึงการระบายนํ้าในที่ที่ทําการถมให ไหลลงที่สาธารณะ
เพื่อปองกันการไหลไปที่ขางเคียงใชหรือไมครับ 
  ๒) หมวดคาใชจาย 
       - คาพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน ใหจายเทาที่จําเปนและใชไปจริง 
         - คาเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดิน 
  ใหจายเทาที่จําเปนตามระเบียบของทางราชการแกผูไปทํางานเทาอัตราของทางราชการ 
หมายถึง จายใหใครครับ ใชคาเบี้ยเลี้ยงจายใหเจาหนาที่เขตรับผิดชอบที่ไปตรวจสอบใชหรือไม เปนคาใชจาย
ของใครหรือเปนรายไดจัดเก็บเขาเทศบาลครับและคาใชจายออกใบเสร็จยังไงครับ หากผลการหารอืเปนประการใด
กรุณาแจงใหขาพเจาทราบดวยเพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการใหถูกตอง 

คําตอบ 
  ๑. เหตุผลที่ตองจัดใหมีการระบายนํ้าที่เพียงพอคือ การระบายนํ้าในที่ดินที่ถมใหลงสูที่สาธารณะ 
เพื่อปองกันมิใหการถมดินน้ันสรางความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น ซึ่งหมายความ
รวมถึงระบายนํ้าเพื่อไมใหนํ้าขังในที่ของที่ดินขางเคียงดวย 
  ๒. คาใชจายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๒ (๑) (๒) หมายถึงจายใหกับเจาพนักงานทองถ่ินที่ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ขุดดินและถมดินแทนหนวยงานราชการ โดยที่เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบเสร็จรับเงินเพื่อเปนหลักฐานดวย 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๔๘ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  กฎหมายถมดิน ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
  นาย ก. ทําการถมดินเพื่อจะทําการกอสรางอาคารใหม ทําให นาย ข. เปนเจาของพื้นที่
ขางเคียงเกิดความเดือดรอนอาจเกิดอันตรายรั้วที่เปนผนังคอนกรีตบล็อค สูง ๒.๐๐ เมตร พังลงมาเกิด
อันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของ นาย ข. โดยที่รั้ว นาย ข. เปนคนสรางมากอนแลว การถมดินของ นาย ก. 
มีการถมสูงจากพื้นดินเดิมประมาณ ๑.๕๐ เมตร มีพื้นที่การถมทั้งหมดประมาณ ๗๐๐ ตารางเมตร นาย ข. 
ก็ไดเตือน นาย ก. วาทําไมถมดินสูงเกินไปเดี๋ยวอาจทําใหรั้วพังลงไดและให นาย ก. แกไขหรือไปปรึกษา
ทางชางเทศบาลพื้นที่น้ัน แต นาย ก. ก็ไมดําเนินการแตอยางใด นาย ข. เลยไปปรึกษากับทางเทศบาลพื้นที่น้ัน 
ก็ไดคําตอบวาการถมดินมีพื้นที่ไมถึงตามที่กฎหมายกําหนดตองใหคูกรณีจัดการกันเอง 
  คําถาม    ๑. นาย ข. จะดําเนินการใดตอไป 
        ๒. คําตอบของทางเทศบาลจริงหรือ ถูกตองหรือไม 
       ๓. นาย ข. จะแจงฟองรองตอ นาย ก. ไดหรือไม (ทั้ง ๆ ที่ไดพูดกันหลายครั้งแลว  
    ก็ยังไมแกไข) 

คําตอบ 
  ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสอง
พันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดตองจัดใหมีการระบายนํ้า เพียง
พอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น และการถมดินที่มีพื้นที่เกิน
สองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด นอกจากจะตองจัดใหมี
การระบายนํ้าแลว ตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถิ่นดวย และหากเปนกรณีการถมดิน
ซึ่งไดกอหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินบุคคลอื่น เจาพนักงานทองถ่ินก็มีอํานาจตามมาตรา ๓๑ 
ที่จะสั่งใหหยุดการถมดิน หรือใหแกไข หรือจัดใหมีการปองกันความเสียหายนั้น โดยผูไดรับความเสียหาย
ที่เกิดจากการถมดินก็สามารถมีหนังสือแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ตรวจสอบและพิจารณา
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 
 
 
 
 
 

-/ กรณีน้ี 
 
 

 หนา  ๒๔๙ 



-๒- 
 
 กรณีน้ีเปนการถมดินพื้นที่ขนาดที่ไมเขาขายตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ินแตผูถมดิน
จะตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินขางเคียงหรือบุคคลอื ่น 
สวนกรณีผูไดรับความเดือดรอนหากไดรับความเสียหายจากการกระทําดังกลาว จะดําเนินการฟองรองเรียก
คาเสียหายจากผูกระทําการก็เปนสิทธิที่สามารถดําเนินการได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๕๐ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาง ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
  ๑. บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร มีจังหวัดใดบางคะ 
และขอพระราชกฤษฎีกาดังกลาวดวยคะ เพราะคนหาแลวไมมีคะ 
  ๒. ถาในเขต อบต. มีการขุดดินถมดินโดยไมมีการขออนุญาต โดยเจาของที่ดินไดดําเนินการ
ถมดินจนแลวเสร็จ ตอมามีบุคคลมารองเรียนวาไดรับความเดือดรอนจากการขุดดินถมดินดังกลาว โดยรองเรียนวา 
  - มีการถมดินสูงกวาที่กฎหมายกําหนด ไมเวนระยะหางจากที่ดินขางเคียง ไมมีการจัดการการ
ปองกันการพังทลายดิน ตอมาเจาของที่ดินที่ถูกรองเรียนไดมาย่ืนขออนุญาตถมดินที่ อบต. 
  อบต. จะสามารถ 
  ๑. ออกใบอนุญาตถมดินไดหรือไมอยางไร อบต. ตองดําเนินการอยางไรบาง 
  ๒. เกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินตามกรณีขางตน 
อบต. จะคิดคาปรับอยางไร 
  ๓. รูปถายตามไฟลแนบ 

คําตอบ 
  ๑. บร ิเวณที ่ม ีพระราชกฤษฎีกาใหใชบ ังคับกฎหมายว าดวยการควบคุมอาคารนั ้น 
สามารถสืบคนขอมูลไดจากเว็บไซดของราชกิจจานุเบกษา 
  ๒. ในกรณีดังกลาว อบต. สามารถดําเนินการไดดังน้ี 
         ๒.๑ ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินมีเพียงใหดําเนินการแจงการขุดดินหรือถมดิน
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน กรณีที่มีการขุดดินหรือถมดินโดยยังไมไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจึงเปนการฝาฝน
ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๕ 
เจาพนักงานทองถ่ินตองมีคําสั่งใหผูดําเนินการขุดดินหรือถมดินดําเนินการแจงการขุดดินหรือถมดิน 
 
 
 
 
 
 
            
 

-/ ตอเจา 
 
 

 หนา  ๒๕๑ 



-๒- 
 

ตอเจาพนักงานทองถ่ิน และดําเนินคดีอาญา กรณีฝาฝนมาตรา ๑๗ สวนกรณีที่การขุดดินหรือถมดิน             
อาจกอใหเกิดความเสียหาย เจาพนักงานทองถ่ินตองสั่งใหหยุดการกระทําการขุดดินหรือถมดินน้ัน และให
ดําเนินการปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดข้ึนกับบุคคลอื่น และหากยังมีการฝาฝนคําสั่ง กรณีตามมาตรา ๓๑  
จะมีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ ตามลําดับ เจาพนักงานทองถ่ินตองแจงความดําเนินคดี
อาญาดวย 
        ๒.๒ เมื่อแจงความดําเนินคดีแลว อบต. อาจมอบใหเจาพนักงานสอบสวนปรับตามเกณฑ            
ที่กฎหมายกําหนดแลวแตกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๕๒ 



 
แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E-mail address :  yahoo.com 

คําถาม 
 การถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ผมรับผิดชอบงานกอสรางในบานจัดสรรโครงการหน่ึง ที่เดิมเปนบอดินเกาลึก ๑๐ – ๒๐ เมตร 
อยูในกรุงเทพมหานคร และผมกําลังจะถมดินเพื่อข้ึนงาน อยากรบกวนทานชวยใหคําแนะนําในการถมดิน   
วาตองมีข้ันตอนอยางไร และจะตองตรวจสอบอะไรบาง หากเปรียบเทียบกับถมดวยทรายมีขอแตกตางกัน
อยางไร ขอความกรุณาอธิบายใหดวยครับ    

คําตอบ 
 กฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินเปนการกําหนด
หลัก เกณฑทั ่ว ไปในการปองก ันการพังทลายของด ินหรือสิ ่งปลูกสร าง ในการข ุดดินหร ือถมดิน                 
ซึ่งโดยกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินกําหนดวา การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดิน
ตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นตามที่เจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนด ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยู
ขางเคียงหรือบุคคลอื่น และการถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนด นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าแลวตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด สวนรายละเอียดในเรื่องการถมดินวาควรจะถมดวยวัสดุชนิดใด
หรือจะใชวิธีการอยางไรในการถมดินเปนหนาที่ของวิศวกรผูออกแบบที่จะตองพิจารณาตามสภาพขอเท็จจริง
ของแตละพื้นที่ เพื่อกําหนดวิธีการที่เหมาะสมตามเกณฑมาตรฐานเกี่ยวกับการออกแบบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๕๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :  ๒ กันยายน  ๒๕๕๒ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E-mail address :  hotmail.com 

คําถาม 
 การขุดดิน - การถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 หนวยงานที่ยังไมประกาศใชดินขุดดินถมมีการขุดและถมดินทําใหขางบานรับความเสียหาย
ควรทําอยางไร 

คําตอบ 
 หากพื้นที่ที่ยังไมมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินบังคับใช หากมีการขุดดินและถมดิน
ทําใหบุคคลอื่นไดรับความเดือดรอนเสียหาย ผูไดรับความเสียหายก็สามารถดําเนินการฟองเรียกคาเสียหาย
ทางแพงได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๕๔ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๓  กันยายน  ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
 พรบ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 นาย ก. จะทําการถมดินโดยมีพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร และนาย ข. จะทําการถมดิน
เชนเดียวกันโดยมีพื้นที่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตร โดยพื้นที่ในการถมดินของนาย ก. และนาย ข. เปนพื้นที่ที่ดิน
ติดตอกัน (โฉนดคนละใบ ของใครของมัน) ในการถมดิน นาย ก. และ นาย ข. ไดซื้อดินมาทําการปรับถม
จากรถรับจางขนดินโดยทั่วไปเปนคันรถมาทําการปรับถม (การดําเนินการอยูในชวงระยะเดียวกัน) ในกรณีน้ี 
อยากถามวาในการถมดินดังกลาว นาย ก. และ นาย ข. จะตองรวมกันหรือมอบหมายใหบุคคลใดบุคคลหน่ึง
เปนผูแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายหรือไมอยางไร (เน่ืองจากบริเวณที่ทําการถมดินดังกลาว 
มีปริมาณพื้นที่เกินกวา ๒,๐๐๐ ตารางเมตร) 

คําตอบ 
 ตามมาตรา ๒๖ วรรค ๓ แหง พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดระบุวา 
“การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 
ตามวรรคหน่ึงนอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าตามวรรคหน่ึง ตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด” ซึ่งจากขอความดังกลาวมิไดกําหนดวาในพื้นที่ถมดินแตละแปลงจะมี
เจาของที่ดินจํานวนกี่คน เพียงแตหากการถมดินดังกลาวมีพื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่
เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังน้ันในกรณีดังกลาวซึ่งมี
การถมดินเกินกวา ๒,๐๐๐ ตารางเมตร กรณีน้ีผูดําเนินการถมดินเปนรายเดียวถมดินคราวเดียวทั้งสองแปลง
เจาของที่ดินทั้งสองรายตองรวมกันดําเนินการแจงการถมดินดังกลาว ตอเจาพนักงานทองถ่ินและปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินตอไป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

หนา  ๒๕๕ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com  

คําถาม 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 หจก. ข เปนผูรับจางกอสรางถนนลาดยางฯ ตามสัญญาจางของหนวยงาน กรมทางหลวง
ชนบทโดยไดมาดําเนินการกอสรางถนนลาดยางในเขตพื้นที่ของทองถ่ินที่มีกฎหมายควบคุมของพระราชบัญญติั
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยในการกอสรางถนนลาดยางดังกลาวตามแบบแปลนน้ัน ไดมีการปรับถม
ช้ันรองพื้นทางดินลูกรัง ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐๐ เมตร คิดเปนปริมาณพื้นที่ ๙๐๐๐ ตารางเมตร 
ถามวากรณีดังกลาวน้ีผูรับจาง หจก. ข ในฐานะผูรับจางตามสัญญาจางของหนวยงาน กรมทางหลวงชนบท 
จะตองทําการแจงการถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือไมอยางไร 

คําตอบ 
  เจตนารมณของกฎหมายการขุดดินและถมดินนั้นเพื ่อปองกันมิใหการขุดดินหรือถมดิน 
เกิดอันตรายตอทรัพยสินและความปลอดภัยของประชาชน ในที่ดินของเอกชนซึ่งมีขอยกเวนตามมาตรา ๕ 
กรณีการกระทําโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไวตามกฎหมาย
น้ันแลว ดังน้ันการกอสรางทางลาดยางซึ่งดําเนินการโดยหนวยงานของราชการและมีมาตรฐานในการกอสราง
ของทางราชการที่มีวิธีการปองกันอันตรายไวแลวจึงไมตองแจงการถมดินดังกลาวตอ เจาพนักงานทองถ่ินอกี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๕๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๓  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
 สอบถามเกี่ยวกบัการดําเนินการขุดดิน ตามพรบ. ขุดดินถมดิน ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 ขอนําเรียนสอบถามวา หากมีผูประกอบการดําเนินการขออนุญาตขุดดิน และไดรับ          
ใบรับแจงการขุดดินถมดินเรียบรอยแลวซึ่งบริเวณที่ดินดังกลาวอยูติดกับแมนํ้า และผูประกอบการมีการนํา 
เรือดูดทรายมาดําเนินการรวมกับรถแบ็คโฮในการขุดดินดังกลาว ในที ่ด ินของตนเองตามใบรับแจง            
การกระทําดังกลาวสามารถกระทําไดหรือไมอยางไร และหากผูประกอบการอางวาการดําเนินการดังกลาว   
อยูในที่ดินเอกสารสิทธ์ิของตนเองไมไดดูดทรายในลํานํ้าจะถือเปนขออางไดหรือไม และหากมีการไดรับ
ใบอนุญาตใหรอนกรวดทรายจากอุตสาหกรรมจังหวัดแลว จะทําใหการดําเนินการดูดทรายถูกตองไดหรือไม 
ขอบพระคุณในคําตอบเปนอยางสูงครับ 

คําตอบ 
 กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินมีเจตนารมณ เพื่อควบคุมการขุดดินและถมดินใหมี
ความปลอดภัยตอรางกายชีวิต และทรัพยสินของประชาชน โดยครอบคลุมไปถึงที่ดินสาธารณะแหลงนํ้า
สาธารณะมิใหเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทําการขุดดินดวย เมื่อผูประกอบการไดรับแจง         
การขุดดินแลว เจาพนักงานทองถ่ินก็มีอํานาจหนาที่กํากับควบคุมดูแลใหการขุดดินเปนไปตามที่แจงไว   
กรณีการดูดทราย แมวาจะไดรับอนุญาตจากอุตสาหกรรมจังหวัดแลวก็ตาม ถาเปนการดูดทรายในพื้นที่ที่ได
บังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินและมีขนาดปากบอดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความลึก
จากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร ก็ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินดวย     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  

 
 

 หนา  ๒๕๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  yahoo.com 

คําถาม 
 การถมดินเขตพื้นที่อําเภอบางบัวทอง ๕๐ ตารางวา ตองขออนุญาตอะไรที่ไหนรเึปลา 

รายละเอียดคําถาม 
 การถมดินเขตพื้นที่อําเภอบางบัวทอง ๕๐ ตารางวา ตองขออนุญาตอะไรที่ไหนรึเปลา 

คําตอบ 
 ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา 
 “มาตรา ๒๖ ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดิน
ตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนด ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียง
หรือบุคคลอื่น 
 พื้นที่ที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึง ตองไมเกินสองพันตารางเมตร 
 การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศ
กําหนดตามวรรคหน่ึง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าตามวรรคหน่ึง ตองแจงการถมดินน้ันตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
 ถาผูแจงไดดําเนินการตามทีร่ะบุไวในวรรคสามโดยถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับแจง 
และใหผูแจงเริ่มตนทําการถมดินตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ไดรับใบรับแจงใหนําบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคหา มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
 ดังน้ัน การถมดินพื้นที่ ๕๐ ตารางวา จึงไมเขาขายตองแจงการถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
แตตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรอืบุคคลอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๕๘ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com  

คําถาม 
 กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
๑. การตราเทศบัญญัติการขุดดินและถมดินโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการขุดดิน 

และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ของเทศบาล (ในกรณียังไมมีกฎกระทรวงควบคุม) จะอาศัยอํานาจตาม มาตรา ๗ (๒) 
ถูกตองหรือไม 
 ๒. การจํากัดความสูงเรื่องการถมดินในกรณีเทศบาลกําหนดความสูงที่ตองการถมภายในเขต
เทศบาล โดยการยึดเอาความสูงของถนนสาธารณะที่ประชาชนใชสัญจรเปนตัวกําหนดวัดระดับมาตรฐาน 
ในทางปฏิบัติจะไดหรือไม (เชน ผูใดตองถมดินไดตามระดับความสูง มิใหสูงมากกวาถนนสาธารณะ ไดไมเกิน 
๐.๓๐ เมตร โดยวัดจากพื้นถนนสาธารณะเปนเกณฑ และถาบุคคลใดไมมีพื้นติดถนนสาธารณะ ใหถมดินได
ในระดับเดียวกับพื้นที่ของเจาของที่ดินติดทางสาธารณะ) 
 ๓. หากเทศบาล ตองการเพิ่มเรื่องขนดินในบัญญัติ จะทําไดหรือไม หากตราเปนเทศบัญญัติ
ไมไดตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายเรื่องใดจึงจะควบคุมการขนดินได 

๔. คาธรรมเนียมการขุดดิน และถมดิน ยึดถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงป ๒๕๔๖ ใชหรือไม 
๕. การเกบ็คาธรรมเนียมขุดดินและถมดิน ถาขุดและถมดินไมเกินทีก่ําหนดไวใน พรบ. ไม 

เก็บคาธรรมเนียมหรือไมอยางไร และในกรณีไมมีวิศวกรควบคุมจะใชชางควบคุมการขุดดินหรือถมดินได
หรือไม 

๖. เทศบาลสามารถทีจ่ะกําหนดอัตราคาธรรมเนียมเองไดหรอืไมอยางไร 

คําตอบ 
 ๑. ตามมาตรา ๗ วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดวา 
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ัน 
 ๒. การจํากัดความสูงของการถมดินเปนมาตรการเรื่องการหามถมดินไมใหสูงกวาที่กําหนด    
ซึ่งเขาขายเปนเรื่องตามความในมาตรา ๖ (๑) หากทองถ่ินมีเหตุผลและความจําเปนที่จะตองบังคับควบคุม
ก็ตองพิจารณาออกขอบัญญัติทองถ่ินโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง อยางไรก็ตามการกําหนด
ขอหามใด ๆ จะตองระมัดระวังตอผลกระทบตอการบังคับใชดวย 
 
 
 
 

-/ ๓. 
 
 

 หนา  ๒๕๙ 



- ๒ – 
 

 ๓. ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินไมไดใหอํานาจในการออกกฎหมายหรือขอบัญญัติทองถ่ิน
เกี่ยวกับเรื่องการขนดิน แตอยางไรก็ตามมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
กําหนดใหผูแจงการขุดดินตองแสดงวิธีการขุดดินและการขนดินประกอบการแจงดวย 
 ๔. คาธรรมเนียมคาใชจายตาง ๆ ใหใชตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายใน
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 ๕. การเก็บคาธรรมเนียมคาใชจายในการขุดดินและถมดินเปนกรณีที่การขุดดินและถมดิน
ดังกลาวเขาขายจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และหากการขุดดินและถมดินน้ัน เขาขายที่จะตองแจง
ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินก็ตองจัดใหมีผูควบคุมการขุดดินและถมดินใหถูกตอง
เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดิน
หรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผูควบคุมงาน
ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ กําหนดใหผูควบคุมงานจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
 ๖. การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินกําหนดใหเปน
อํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยที่จะออกเปนกฎกระทรวง ทั้งนี้ ตามความในมาตรา ๑๐     
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งก็ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ แลว ทองถ่ินไมสามารถกําหนดคาธรรมเนียมเองได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๖๐ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :  ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E-mail address :  hotmail.com 

คําถาม 
 ข้ันตอนดําเนินการ ออกขอบัญญัติ อบต. วาดวยการขุดดินถมดิน ตาม พรบ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 ๑. อบต. หนองฮี อ. ปลาปาก จ. นครพนม เปนพื้นที่ที่ไมอยูในทองที่ที่มี พรบ. ขุดดินถมดิน 
๒๕๔๓ ใชบังคับ นายกประสงคใหออกขอบัญญัติขุดดินถมดินครับ 
 ผมไดอานหนังสือสั่งการ สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ที่ มท ๐๗๑๐/๗๗๒๘ ลงวันที่ 
๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ แลว มีความเขาใจวาตองดําเนินการดังน้ี ไมทราบถูกตองหรือไมครับ 
 ๑. ประชาพิจารณ รับฟงความคิดเห็น ตาม พรบ. รับฟงฯ ๒๕๔๘ 
 ๒. รายละเอียดพื้นที่ ประกอบดวยอะไรบางครับ 
 ๓. ภาพถายอะไรครับ ถายตอนจัดประชาคม ใชหรือไม 
 แผนที่น้ีตองเปนแบบไหนครับ ระวาง หรือมาตราสวนเทาไหรครับ ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีครับ 

คําตอบ 
 ๑. กรณียัง ไมเปนพื ้นที่บังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินไมสามารถ
ออกขอบัญญัติทองถ่ินได แตหากทองถ่ินเห็นวามีความจําเปนที่จะตองบังคับใชกฎหมายเพื่อประโยชน
ในการปองกันอันตรายที่จะเกิดจากการขุดดินหรือถมดินจะตองเสนอเรื่องผานจังหวัด เพื่อขอออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีในทองที่ขององคการบริหารสวนตําบลเสียกอน 
 ๒. กรณีที่ราชการสวนทอง ถ่ินมีความประสงคที่จะดําเนินการเพื่อใหมีการประกาศ
กระทรวงมหาดไทยใหบังคับกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน จะตองดําเนินการจัดสงขอมูลประกอบ 
การพิจารณาออกประกาศฯ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการตอไปโดยใหสงเรื่องผานทางอําเภอ
และจังหวัด ทั้งน้ีไดจัดสงตัวอยางใหทานทางโทรสารเปนที่เรียบรอยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๖๑ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๘ มกราคม ๒๕๕๓ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
 การขุดดินถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 การถมดินในที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิตองขออนุญาตหรือไม 

คําตอบ 
 ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินไมมีเรื่องการอนุญาตมีแตการแจงและการรับแจง
เทาน้ัน กรณีที่จะเขาขายบังคับใหตองแจงการถมดินนั้นจะตองเปนพื้นที่ ซึ่งบังคับใชกฎหมายวาดวย
การขุดดินและถมดิน และจะตองเปนการถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของ
ที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร ซึ่งตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรการปองกัน
การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๒ กําหนดใหผูแจง
การถมดินจะตองแนบสําเนาเอกสารสิทธ์ิดวย ดังน้ัน กรณีที่ดินที่ไมมีเอกสารสิทธ์ิไมสามารถแจงการถมดินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
  

 หนา  ๒๖๒ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๙ มกราคม ๒๕๕๓ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com  

คําถาม 
 การจัดเก็บคาธรรมเนียมการขนดินภายในเขตเทศบาล 

รายละเอียดคําถาม 
 เทศบาลจะจัดเก็บคาธรรมเนียมการขนดินจากผูรับจางขนดินในเขตเทศบาล แตปญหามีวา
ในการออกเปนเทศบัญญัติเรื่องดังกลาวน้ี เทศบาลจะอาศัยอํานาจกฎหมายเรื่องใดออกเปนกฎหมายทองถ่ิน
บังคับผูรับจางขนดิน 
 ขอความกรุณาตอบดวนดวยครับเน่ืองจากจะไดนําเขาสภาเทศบาลและจะทําการประชุมสภา
ในเดือนกุมภาพันธ 

คําตอบ 
 ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินมีเพียงการจัดเก็บคาธรรมเนียมการออกใบรับแจง
การขุดดินหรือถมดิน และคาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร ตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจาย
ในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ เทาน้ัน ซึ่งไมมีเรื่องการจัดเก็บคาธรรมเนียมการขนดิน การควบคุม
การขนดินภายในเขตเทศบาลจะตองพิจารณาตามกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ เชน พระราชบัญญัติการจราจรทางบก 
พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  

 
 หนา  ๒๖๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E-mail 

วันท่ีรับเรื่อง   :  ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓  
ผูหารือ   :  นาง ก. 
E-mail address :  thaimail.com 

คําถาม 
 ออกขอบัญญัติไดหรือไม 

รายละเอียดคําถาม 
 ตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในทองที่
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก อยากทราบวามีผลบังคับใชทุกตําบลในเขตอําเภอหรือไม และอบต. บานพริก 
สามารถออกขอบัญญัติวาดวยการขุดดินและถมดินไดหรือไม ที่บอกวาในการออกขอบัญญัติวาดวยการขุดดิน
และถมดินนั้น เขตพื้นที ่ดังกล าวจะตองมีกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินประกาศใชบังคับ   
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงจะสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินได อยากทราบวาในเขตอําเภอบานนา 
มีการประกาศใชกฎหมายดังกลาวหรือไม 

คําตอบ 
 ตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในทองที่
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก และอําเภอแกงคอย อําเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๔๘  เปนการบังคับ
ใชเต็มพื ้นที่อําเภอบานนา องคการบริหารสวนตําบลบานพริก ซึ่ง ตั้งอยูในเขตพื้นที ่อําเ ภอบานนา 
จังหวัดนครนายก จึงสามารถใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินได ตามมาตรา ๓ (๕) แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยไมตองออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ใหใชบังคับกฎหมายวา
ดวยการขุดดินและถมดินอีก เมื่อประกาศเปนเขตควบคุมการขุดดินและถมดินแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง สวนการจะดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินน้ัน ตองเปนการออกตามมาตรา ๗ วรรคสอง คือในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเงื่อนไข 
ตามมาตรา ๖ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นได ซึ่งปจจุบัน
ไดมีการออกกฎกระทรวงไวครบถวนแลว และมาตรา ๘ (๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียด
ในเรื่องน้ันเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยไมขัดแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว หรือ (๒) เปนการ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว เนื่องจากมีความจําเปน  
หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน  
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๖๔ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๓๑ พฤษภาคม  ๒๕๕๓ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com  

คําถาม 
 สอบถามพื้นที่บังคับใช พรบ. ขุดดินถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ดวยองคการบริหารสวนตําบลหวยยายจิ้ว อําเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งปจจุบันไมอยูใน
พื้นที่ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร และพื้นที่ผังเมืองรวม อยากทราบวาตามความในมาตรา ๓ ขอ ๔ ของ พรบ. 
ขุดดินและถมดินที่กลาววา “องคปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา” น้ัน หมายความวาอยางไรครับ ใชทุกพื้นที่ของทุก อบต. ทั่วประเทศหรือเปนพื้นที่
ของ อบต. ที่ขอใหรัฐมนตรีประกาศใหเปนพื้นที่กําหนดใช พรบ. ขุดดินและถมดิน 

คําตอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น 
แตการจะนํากฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินไปใชบังคับในองคการบริการสวนตําบลที่ไมอยูในเขต
ควบคุมอาคารหรือเขตผังเมืองรวม รัฐมนตรีจะตองประกาศใหองคการบริการสวนตําบลน้ัน เปนเขตบังคับ
ใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๓ (๔) แหงพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เสียกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  

 
 หนา  ๒๖๕ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  windowslive.com  

คําถาม 
 การถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 อยากทราบระยะหางจากสวนฐานของเนินดินถึงแนวเขตที่ดินของผูอื่น สมมุติวาถมดินสูง 
๑ เมตร 

คําตอบ 
 ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินกําหนดใหผูถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวา
ระดับที่ดินตางเจาของที่อยูใกลเคียงตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอที่จะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแก
เจาของที่ดินที่อยูขางเคียงหรือบุคคลอื่น หากการถมดินที่มีพื้นที่เกินกวาสองพันตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกิน
กวาที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าดังกลาวแลว ตองแจงการถมดินน้ัน
ตอเจาพนักงานทองถ่ินดวย 
 สําหรับการรนระยะของสวนฐานเนินดินมีกําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดมาตรการ
ปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามขอ ๑๖ ดังน้ี “ขอ ๑๖ 
การถมดิน สวนฐานของเนินดินจะตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเปนระยะไมนอย
กวาความสูงของเนินดินที่จะถม เวนแตจะไดมีการจัดการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสรางโดยการ
รับรองจากผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวาดวยวิศวกร” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๖๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com  

คําถาม 
 การขออนุญาตดูดทราย 

รายละเอียดคําถาม 
 อยากถามเก่ียวกับวิธีและระเบียบปฏิบัติในการขออนุญาตและการพิจารณาการทําเหมือง
ดูดทราย 

คําตอบ 
 การดูดทรายตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี ่ยวของ เชน การดูดทรายตองปฏิบัติ   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการอนุญาตใหดูดทราย พ.ศ. ๒๕๔๖ และตองขออนุญาตตามกฎหมายโรงงาน 
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดอื่น ๆ ไดจากกรมที่ดิน และกรมโรงงานอุตสาหกรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๖๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง     :  ๒๐ กันยายน  ๒๕๕๓                 
ผูหารือ      :  นาย ก. 
E – mail address    :  gmail.com 

คําถาม 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 ๑.  กรณีที่ทองถ่ินไมออกเทศบัญญัติทองถ่ินสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียมการขุดดินและถมดินได
หรือไม 
 ๒. ขอตัวอยางการออกคําสั่งแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดิน           
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

คําตอบ 
 ๑. หากเปนพื้นที่ที่ ใชบังคับกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินแลวสามารถเก็บ
คาธรรมเนียมไดตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องดังกลาวอีก 
 ๒. คําสั่งแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่เปนการดําเนินการดานการบริหารขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ซึ่งคําสั่งแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ไมมีแบบฟอรม แตเจาพนักงานทองถ่ินผูออกคําสั่งจะตอง
กําหนดเอง อาจใชรูปแบบคําสั่งทางบริหารทั่วไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๖๘ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง     :  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๓                 
ผูหารือ      :  นาย ก. 
E – mail address    :  gmail.com 

คําถาม 
 การออกประกาศตามมาตรา ๑๗ และมาตรา ๒๖ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน         
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 เทศบาลสามารถออกประกาศเทศบาลโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๗ และ ๒๖ ของ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เพื่อกําหนดความลึกหรือพื้นที่ ที่ตองแจงการขุดดินหรือถมดิน
เพื่อบังคับใชในเขตเทศบาลโดยที่ไมตองนําประกาศเขาสภาเทศบาลไดหรือไม หรือเทศบาลจะตองดําเนินการ
อยางไรในการออกประกาศฉบับดังกลาว  

คําตอบ 
 การดําเนินการออกกฎ ระเบียบหรือประกาศใด ๆ จะตองดําเนินการตามข้ันตอนที่กําหนดไว
ในกฎหมายน้ัน ๆ ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ การออกประกาศตามมาตรา ๑๗                   
และมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓  เปนการดําเนินการตามอํานาจ            
ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมมีการกําหนดรายละเอียดข้ันตอนดําเนินการ
ไวในพระราชบัญญัติ จึงตองปฏิบัติตามข้ันตอนของการออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับตามที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และเน่ืองจากการออกประกาศดังกลาวจะมีผลกระทบเกี่ยวกับ           
การจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการ ดังน้ันการดําเนินการออกประกาศดังกลาวเทศบาล               
จึงตองนําเรื่องดังกลาวเสนอตอสภาเทศบาลและดําเนินการจัดทําการรับฟงความเห็นของประชาชน                
โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้ง
จะตองนําประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามที่กําหนดดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๖๙ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง      :  ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๓                 
ผูหารือ       :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
 การออกขอบัญญัติตําบลตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

รายละเอียดคําถาม 
 ในกรณีที่ยังไมเปนพื้นที่ควบคุมอาคารแต อบต.ไดดําเนินการจัดทําผังชุมชน อบต.เรียบรอยแลว 
อบต.จะสามารถออกขอบัญญัติตําบลเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการขุดดิน ถมดิน ไดหรือไม อยากทราบ
ข้ันตอนการปฏิบัติ 

คําตอบ 
 ในกรณีที่ไดมีการประกาศบังคับใชกฎกระทรวงผังเมืองรวมในทองที่ใดถือไดวาเปนทองที่
มีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง ซึ่งใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารตามนัยมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเปนพื้นที่ใหใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน ตามนัยมาตรา ๓ (๖) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ อยางไรก็ตามการที่จะสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องใดไดน้ัน จะตองเปนไปตามอํานาจ
ที่กฎหมายน้ัน ๆ กําหนดไวดวย แตสําหรับการดําเนินการจัดทําผังชุมชน อบต. เปนเพียงกรอบแนวทางการ
พัฒนาพื้นที่มิใชกฎกระทรวงผังเมืองรวม พื้นที่น้ันจึงยังมิไดบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน 
 สําหรับพื้นที่ที่มิไดบังคับใชกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และมิไดบังคับใชกฎหมายวา
ดวยการขุดดินและถมดินน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ไมสามารถออกขอบัญญัติทองถ่ินตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร และขอบัญญัติทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
  

 หนา  ๒๗๐ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  การถมดิน  

รายละเอียดคําถาม 
 มีการถมดินโดยไมไดแจงการถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
มาตรา ๔๒ เปรียบเทียบปรับทางเทศบาลไมมีแนวทางในการเปรียบเทียบปรับ การคิดคาเปรียบเทียบปรับ 
ควรจะพิจารณาอยางไร 

คําตอบ 
  กรณีการถมดินโดยไมไดใบรับแจงจากเจาพนักงานทองถ่ินเปนการฝาฝนมาตรา ๒๖ 
ที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๕ เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจ
ตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ เปรียบเทียบปรับผูกระทําฝาฝน
กฎหมายได (เวนแตการฝาฝนมาตรา ๓๕ วรรคสอง) โดยข้ันตอนดําเนินการน้ันเจาพนักงานทองถ่ินตองแจงความ
ตอพนักงานสอบสวนกอนแลวใชผลการสอบสวนพิจารณาเพื่อเปรียบเทียบตามเจตนาของผูฝาฝนโดยอัตราคาปรับ
ตองไมเกินจากที่กําหนดไว ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๗๑ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๘  ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address   :  windowslive.com 

คําถาม 
 พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 อบต. จะดําเนินการบังคับใชกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
สามารถบังคับใชไดทันทีหรือตองออกขอบัญญัติตําบลกอนจึงจะใชบังคับได หรือหากออกเปนประกาศ อบต. 
โดยไมไดออกขอบัญญัติตําบลจะใชบังคับไดหรือไม 

คําตอบ 
 องคการบริหารสวนตําบลที่จะสามารถใชบังคับกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินได  
จะตองเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ไดมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับพระราชบญัญติัการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือเปนพื้นที่ที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือเปน
เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง ทั้งน้ี ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เมื่อเปนพื้นที่บังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินแลว ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวาดวย
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ แตหากทองถิ่นใดมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่นที่จะออกขอบัญญัติทองถิ่น
จะตองปฏิบัติตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓     
ซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองไดเคยมีหนังสือแจงเวียนจังหวัด เรื่องการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา ๗ 
และมาตรา ๘ ตามหนังสือที่ มท ๐๗๑๐/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙ ที่ไดแนบไฟลมาดวยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๗๒ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ 
ผูหารือ      :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmaill.com 

คําถาม 
 กรณีมีผูไดใบรับรองประกอบกิจการโรงงานขุดตักดินจากอุตสาหกรรมจังหวัดและจะดําเนินการ
ขุดตักดินพื้นที่เปนภูเขา ซึ่งมีเอกสารสิทธิเปน ส.ค ๑ และพื้นที่ดังกลาวอยูในเขต อปท. 

รายละเอียดคําถาม 
 อบต. จะมีวิธีการอยางไร เมื่อผูประกอบการแจงมายัง อบต. เพื่อขอดําเนินการขุดตักดิน และ
ในพื้นที่ดังกลาว ไมอยูในเขตควบคุมอาคารและเขตผังเมืองรวม 

คําตอบ 
 กรณีที่พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลไมอยูในบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไมอยูในบริเวณทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมและไมอยูใน
บริเวณที่ประกาศเปนเขตใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ไมเปนพื้นที่บังคับใช
กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน ดังน้ันจึงไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓      
แมผูประกอบการจะแจงการขุดดินก็ไมสามารถออกใบรับแจงโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได หากองคการบริหารสวนตําบลประสงคจะควบคุมการขุดดินและถมดิน ในพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนตําบลจะตองดําเนินการเสนอเรื่องใหกระทรวงมหาดไทย เพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทย      
ใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลเสียกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๗๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีปรึกษา    :  ๖ มกราคม ๒๕๕๔  
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
 ข้ันตอนการจัดทําเทศบัญญัติทองถ่ิน 

รายละเอียดคําถาม 
 คําถามที่ ๑. 
  พื้นที่ของเทศบาลตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย บังคับใช พรบ.ขุดดินและถมดิน
อยูแลว แตจะจัดทําเทศบัญญัติทองถ่ินที่เกินกวากฎหมายใหอํานาจไวมีข้ันตอนการทําอยางไร พอจะมีตัวอยาง
หรือแนวทางมั้ย 
  เชน (๑.) กําหนดพื้นที่การถมดินต้ังแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป  
    (๒.) กําหนดความลึกหรือความสูง เชน ถมดินไมเกิน ๑ เมตร, ขุดดินไมเกิน ๔ เมตร 
 คําถามที่ ๒. 
  ขอตัวอยางและข้ันตอนการจัดทําเทศบัญญัติทองถ่ินเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร (เน่ืองจาก
ปจจุบันพื้นที่เทศบาลตําบลนาอานประมาณครึ่งหน่ึงอยูนอกเขตผังเมืองรวม) 

คําตอบ 
 ๑. กรณีที่เทศบาลประสงคจะกําหนดใหการถมดินพื้นที่ตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป    
ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตองดําเนินการออกเปนประกาศของเจาพนักงานทองถ่ิน โดยอาศัยอํานาจ     
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ ๒๕๔๓ 
 ๒. กรณีที่ประสงคจะกําหนดหามมิใหขุดดินหรือถมดินเกินเกณฑที่ตองการ เทศบาลสามารถ
ดําเนินการออกเทศบัญญัติ กําหนดบริเวณหามขุดดินหรือถมดิน โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๗ วรรคสอง       
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓  
 
 

 / ๓. กรณีพื้นที่เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๒๗๔ 



- ๒ – 
 
 ทั้งน้ี การออกประกาศตาม ๑. หรือเทศบัญญัติตาม ๒. ตองมีหลักการและเหตุผลในการออก
ประกาศหรือเทศบัญญัติดังกลาว ที่ไมขัดแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และตอง
ดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่จะไดรับผลกระทบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ินดวย 
นอกจากน้ันจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ คือ การประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาและติดประกาศใหประชาชนในพื้นที่ทราบ รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กําหนด
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  
  ๓. กรณีพื้นที่เทศบาลมีพื้นที่บางสวนที่บังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒     
เทศบาลก็สามารถใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารทุกชนิดทุกประเภทได เฉพาะบริเวณที่เปนพื้นที่
ควบคุมอาคาร สวนพื้นที่ที่อยูนอกเขตควบคุมอาคารจะบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารไดเฉพาะสําหรับอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ทั้งน้ี ตามมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
 สําหรับการออกเทศบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร จะสามารถออกไดเฉพาะ
กรณีที่กฎหมายใหอํานาจไวตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เทาน้ัน ดังน้ี 
 “มาตรา ๙ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลวใหราชการ
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๑๐ 
 ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ใหราชการสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันได 
 ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถาตอมามีการ
ออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องน้ัน ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
เปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับ
ตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินใหมตามมาตรา ๑๐ แตตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่กฎกระทรวง
น้ันใชบังคับ 
 การยกเลิกขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน” 
 “มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลวใหราชการ
สวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ันไดในกรณีดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

/ (๑) เปนการออก 
 
 
 
 

 หนา  ๒๗๕ 



- ๓ – 
 
 (๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ัน เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 
 (๒) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
เน่ืองจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน 
 การออกขอบัญญัติทองถ่ินตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
 คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบใน
ขอบัญญัติทองถ่ินตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบญัญัติทองถ่ินน้ัน ถาไมใหความเห็นชอบ  ให
แจงเหตุผลใหราชการสวนทองถ่ินน้ันทราบดวย 
 ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินน้ันไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ินน้ันแลว และให
ราชการสวนทองถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
ขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง” 
 ข้ันตอนการจัดทําเทศบัญญัติเปนไปในแนวทางเดียวกันกับการออกเทศบัญญัติตามกฎหมาย
วาดวยการขุดดินและถมดิน   
 อน่ึง ปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๘ ไวแลวเกือบทุกเรื่อง ทองถ่ินจึงตองถือ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง หากเทศบาลจะตราเทศบัญญัติในเรื่องใด ควรตรวจสอบรายละเอียดของกฎกระทรวง
ใหชัดเจน แลวดําเนินการใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๗๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ 
ผูหารือ      :  นาย ก. 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
 ขุดดินถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ขออนุญาตขุดดินทําสระกักเก็บนํ้าขุดลงไปเจอทรายแลวสามารถนําทรายน้ันข้ึนมาจําหนายได
หรือไม ตองดําเนินการขออนุญาตอีกไหม และมีข้ันตอนอยางไรครับ 

คําตอบ 
 ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินไมมีกําหนดเรื่องการอนุญาตจําหนายดินหรือทราย 
แตหากการขุดดินหรือทรายเพื่อจําหนายน้ันทําใหผิดจากแบบแปลนและรายละเอียดที่ไดยื่นแจ งขุดดิน
เพื ่อทําสระกักเก็บนํ้า ผูดําเนินการตองแจงการขุดดินใหมโดยมีแบบและรายละเอียดการขุดดินตามที่
ดําเนินการจริง 
 นอกจากน้ีทานควรตรวจสอบขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของอื่นเพิ่มเติมดวย เชน กรมโรงงานอุตสาหกรรม
หรืออุตสาหกรรมจังหวัดที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยโรงงาน และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 

 หนา  ๒๗๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๔  พฤษภาคม  ๒๕๕๔ 
ผูหารือ     :  นาง ก. 
E – mail address   :  hotmail.com 

คําถาม 
 พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน มาตรา ๒๖ 

รายละเอียดคําถาม 
 มาตรา ๒๖ วรรคสาม กลาววา ถมดินสูงเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมี
พื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร ตองจัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอ และตองแจงการถมดิน คําถามถมดินใน 
อบต.ทับสะแก จ.ประจวบฯ ที่ดินเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาติดทางสาธารณะประโยชน ๓ ดาน ถาเนินดินสูงไมเกิน 
๒ เมตร “จัดใหมีการระบายนํ้าเพียงพอ” ทําอยางไรจึงจะถูกตอง 

คําตอบ 
 ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม บัญญัติวา 
 “การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศกําหนดตามวรรคหน่ึง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายนํ้าตามวรรคหนึ่งตองแจงการถมดินนั้น
ตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด” 
 กรณีที่สอบถามวาการจัดใหมีการระบายนํ้าที่เพียงพอจะตองทําอยางไรน้ัน ขอเรียนวา
เปนหนาที่ของผูดําเนินการถมดินซึ่งมีเนินดินที่ถมสูงกวาระดับที่ดินตางเจาของจะตองจัดใหมีวิธีการระบายนํ้า
จากเนินดินที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เชน การทํารางระบายนํ้า บอพักนํ้า การวางทอระบายนํ้า                      
หรือระบบบอซึมนํ้า เปนตน โดยวิธีระบายนํ้าจะตองสามารถระบายนํ้าจากเนินดินที ่ถมนั้นไปสู ระบบ
ระบายนํ้าสาธารณะ แหลงนํ้าสาธารณะหรือซึมลงสูช้ันนํ้าใตดินไดอยางเพียงพอโดยไมกอใหเกิดความเดือดรอน
แกเจาของที่ดินขางเคียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
  
 

 หนา  ๒๗๘ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีปรึกษา    :   ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ผูหารือ     :   องคการบรหิารสวนตําบลบานพราว 
E – mail address    :  hotmail.com 

คําถาม 
  การถมดินสงูกวาเพือ่นบาน 

รายละเอียดคําถาม 
 เน่ืองในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลบานพราวชาวบานมีความเดือดรอนจากการถมดิน          
ของเพื่อนบานขางเคียง ชาวบานที่จะสรางบานใหมมักจะถมดินสูงกวาพื้นดินเพื่อนบานที่ปลูกสรางบานอยูกอน 
เมื่อฝนตกนํ้าก็ไหลเขาทวมบานเรือนของเพื่อนบานคางเขียง และองคการบริหารสวนตําบลบานพราว              
เองก็ไมอยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน เพราะไมอยูในเขตผังเมือง และไมอยูในเขต
ควบคุมอาคารแตอยางใด จึงอยากจะเรียนถามวา จะมีระเบียบกฎหมายใดที่องคการบริหารสวนตําบลบานพราว  จะ
สามารถนํามาใชควบคุมเกี่ยวกับการถมดินเพื่อปลูกสรางบานของประชาชนในพื้นที่ได เพื่อไมใหเกิดปญหาน้ํา
ไหลทวมบานเรือนของประชาชนที่ปลูกสรางบานอยูกอนแลวดังกลาว 

คําตอบ 
 กรณีพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานพราวไมอยูในบริเวณทองที่ที่พระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ใชบัง คับ ซึ่ งหากองคการบริหารสวนตําบลบานพราวประสงค                   
จะควบคุมการขุดดินและถมดินในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานพราวจะตองดําเนินการเสนอเรื่องให
กระทรวงมหาดไทยเพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน           
พ.ศ. ๒๕๔๓ ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลบานพราวเสียกอน สวนกรณีถามวา นอกจากพระราชบัญญัติ        
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว มีระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่สามารถนํามาใชควบคุมเกี่ยวกับการถมดิน
ในพื้นที่เพื่อไมใหเกิดนํ้าไหลทวมบานเรือนของประชาชนที่ปลูกสรางอยูกอนน้ัน ในกรณีหากเกิดความเสียหาย
จากการถมดินดังกลาว ผูไดรับความเสียหายอาจสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๗๙ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีปรึกษา    :  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 
ผูหารือ     :  นาง ก. 
E – mail address    :  hotmail.go.th 

คําถาม 
  พ.ร.บ.การขุดดินถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 มาตรา ๓(๔) พรบ.ขุดดินถมดิน ๒๕๔๓ องคการบริหารสวนตําบลสาริกา อ.เมือง จ.นครนายก 
ปจจุบันไมอยูในเขตควบคุมอาคาร และไมอยูในเขตผังเมืองรวม พรบ. ขุดดินถมดิน ๒๕๔๓ ยังไมใชบังคับในเขตพื้นที่
ตําบลสาริกา (ขาพเจาไดพิจารณามาตรา ๓(๔) แลวเห็นวา ตองรอใหมีประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดให
พรบ.ขุดดินถมดิน ๒๕๔๓ บังคับใชในเขตพื้นที่ตําบลสาริกาฯ กอน) ไมทราบวาความเห็นน้ีถูกตองหรือไม
ประการใด เน่ืองจากมีผูรองเรียนการขุดดินถมดินของเอกชนหลายราย 
 ขอเรียนถามวา นอกจากกฎหมายดังกลาวแลว จะมีระเบียบหรือกฎหมายอื่นที่สามารถควบคุม
การดําเนินการขุดดินถมดินของเอกชนหรือไม (จังหวัดฯ สั่งการให อบต. ออกขอบัญญัติเรื่องการขุดดินถมดิน) 

คําตอบ 
 กรณีที่พื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลสาริกาไมอยูในบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไมอยูในบริเวณทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมและไมอยูในบริเวณ
ที่ประกาศเปนเขตใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ไมเปนพื้นที่บังคับใชกฎหมาย
วาดวยการขุดดินและถมดิน ซึ่งหากองคการบริหารสวนตําบลสาริกาประสงคจะควบคุมการขุดดินและถมดินในพื้นที่
ขององคการบริหารสวนตําบลสาริกาจะตองดําเนินการเสนอเรื่องใหกระทรวงมหาดไทย เพื่อออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
ใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ในทองที่องคการบริหารสวนตําบลสาริกาเสียกอน 
สวนกรณีถามวา นอกจากพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ แลว มีระเบียบหรือกฎหมายอื่น
ที่สามารถควบคุมการดําเนินการขุดดินของเอกชนหรือไมน้ัน ในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน 
ผูไดรับความเสียหายสามารถดําเนินการฟองรองเรียกคาเสียหายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

 หนา  ๒๘๐ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :   ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ผูหารือ     :   นาย ก. 
E – mail address    :   hotmail.co.th 

คําถาม 
  กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 
 พื้นที่องคการบริหารสวนตําบล เปนเขตบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ แตผูประกอบการอางวา ถึงแมจะไมแจงความประสงคขุดดินตอองคการบริหารสวนตําบล
ตามที่กฎหมายกําหนดก็สามารถขุดดินไดตามพระราชบัญญัติโรงงาน เพราะไดแนบเอกสารรายการปองกนัการ
พังทลายของดิน และปองกันอันตรายแกคนงานที่มีวิศวกรรับรอง เพื่อประกอบขอใบอนุญาตโรงงานแลว จึงไม
ตองแจงความประสงคการขุดดินตอองคการบริหารสวนตําบลก็สามารถดําเนินการขุดดินได ขออางของ
ผูประกอบการถูกตองหรือไม เพราะอะไร 

คําตอบ 
 มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดบัญญัติวา “พระราชบัญญัติน้ี 
มิใหบังคับแกการขุดดินและถมดินซึ่งกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกัน
อันตรายไดตามกฎหมายน้ันแลว” โดยเจตนารมณของการกําหนดขอยกเวนตามมาตรา ๕ เพื่อเปนการลด
ความซ้ําซอนในการปฏิบัติตามกฎหมายในกรณีที่ไดมีกฎหมายเฉพาะกําหนดมาตรการในการปองกันอันตราย
ในการขุดดินและถมดินไวแลวในข้ันตอนของการอนุญาตตามกฎหมายน้ัน ๆ  เชน กรณีการขุดดินในการกอสรางฐานราก
ของอาคารขนาดใหญ ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ซึง่มีการกําหนด
มาตรการในการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งกอสรางไวแลว จึงถือเปนกรณีไดรับการยกเวนไมตองปฏิบติั
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อีกตามความนัยมาตรา ๕ ดังน้ัน เมื่อการขุดดินและถมดิน
ดังกลาวไดรับอนุญาตโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอื่นที่ไดกําหนดมาตรการในการปองกันอันตรายไว
ตามกฎหมายน้ันแลว ก็ไมตองย่ืนขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อีก แตหาก
เปนกรณีการไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีเจตนารมณเพื่อควบคุมดูแลการต้ัง
โรงงาน กําหนดขอบเขตการประกอบกิจการโรงงานและสงเสริมการประกอบกิจการโรงงาน การใชเครื่องจักร
แตละชนิดแตละประเภทโดยมิไดมีเจตนารมณเพื่อปองกันอันตรายในการขุดดินและถมดินเปนการเฉพาะ 
แมผูประกอบการจะไดรับอนุญาตพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ แลวก็ยังคงตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ดวย 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๘๑ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีรับเรื่อง    :  ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address    :  yahoo.co.th 

คําถาม 
  กฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 ขอมูล อบต. ที่ผมทํางานอยูไมอยูในเขตควบคุมอาคารและเขตผังเมืองรวม 
ขอสอบถาม 
 ๑. ถาผมอยากจัดทําขอบัญญัติ อบต. เพื่อประกาศบังคับใชเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน 
ตองมีข้ันตอนอยางไรบางครับ ขอแบบละเอียดดวยนะครับ (ตองจัดทําเอกสารมีอะไรบาง การสงเอกสาร
ตองสงไปที่ไหน ตองติดตอประสานงานกับหนวยงานใดบาง เปนตน)  

คําตอบ 
 กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะออกขอบัญญัติทองถิ่นเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน
โดยที่ยังไมเปนพื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน ไมสามารถดําเนินการได 
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินจะตอง
ดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา ๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เสียกอน โดยรวบรวมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ี 
 ๑. รายละเอียดขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล 
 ๒. รายละเอียดขอมูลในพื้นที่ที่จะออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เชน จํานวนหมูบาน 
จํานวนหลังคาเรือน จํานวนประชากร 
 
 
 
 
 

/๓. สําเนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หนา  ๒๘๒ 



-๒- 
 
 ๓. สําเนารายงานการประชุมสภาทองถิ่น เรื ่อง ใหความเห็นชอบในการออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยใหใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๔. เอกสารการรับฟงความคิดเห็นโดยวิธีการจัดประชาพิจารณของประชาชนทุกหมูบานในพื้นที ่
 ๕. เอกสารการสุมตัวอยางการสัมภาษณรายบุคคลทุกหมูบานในพื้นที ่
 ๖. ประกาศการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 ๗. ประกาศสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 ๘. สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 ๙. แผนที่บริเวณที่จะทําการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 ๑๐. รูปถายแสดงพื้นที่ที่มีการขุดดินหรือถมดิน และสภาพทั่วไปของพื้นที ่
แลวจัดสงใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดําเนินการเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตอไป ซึ่งในข้ันตอน
การจัดสงตองเสนอผานอําเภอและจังหวัดเพื่อใหความเห็นชอบในการออกประกาศฯ ดวย 
 เมื่อไดมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินประสงคจะออกขอบัญญัติทองถ่ินก็จะตอง
พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๗ หรือมาตรา ๘ แลวแตกรณี ซึ่งแนวทางการพิจารณา
ออกขอบัญญัติทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินใหถือปฏิบัติตามแนวหนังสือกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่ไดแนบสําเนามาพรอมน้ีแลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 
 

 หนา  ๒๘๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีปรึกษา    :  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔               
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address   :  hotmail.com 

คําถาม 
 คาธรรมเนียมใบรับแจงขุดดินถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 การเก็บคาธรรมเนียมใบรับแจงขุดดินและถมดิน ใหเก็บตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ หรือตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมและคาใชจายในการขุดดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ เน่ืองจากได
ออกขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เดิมต้ังไว ๒,๐๐๐ บาทตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน                   
พ.ศ. ๒๕๔๓ (ปจจุบันยกฐานะเปนเทศบาลแตยังไมไดออกเทศบัญญัติ) 

คําตอบ 
 คาธรรมเนียมใบรับแจงการขุดดินหรือถมดินใหใชตามกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียม
และคาใชจายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังน้ี 
 (๑) ใบรับแจงการขุดดินและถมดิน ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 (๒) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร   หนาละ ๑     บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

 หนา  ๒๘๔ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีปรึกษา    :  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔               
ผูหารือ     :  นาย ก. 
E – mail address   :  hotmail.com 

คําถาม 
 การขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 การขุดดินพื้นที่ปากบอไมเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร ลึกไมเกินสามเมตร และเจาพนักงานทองถ่ิน
ไมไดประกาศกําหนดใหแจง ตองแจงการขุดดินหรือไม 

คําตอบ 
 การขุดดินที่มีพื้นที่ปากบอไมเกินหน่ึงหมื่นตารางเมตร และมีความลึกไมเกินสามเมตร          
และไมมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด การขุดดินน้ันก็ไมตองแจงการขุดดิน                
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๘๕ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E - mail 

วันท่ีปรึกษา  :  ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๕ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
  ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ จําเปนตองมีประกาศกระทรวงมหาดไทย
ใหใช พรบ.หรือไม 

รายละเอียดคําถาม 
 สงสัยครับ ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน ซึ่งตามมาตรา ๓ ระบุ
ถึงขอบเขตอํานาจวาใหใชได ตามที่ระบุไว ๔ หนวยงานน้ัน แตปรากฏวา ในบางทองที่มีประกาศใหใช พรบ. 
อยากเรียนสอบถามวา กรณีเทศบาลนคร จะนํากฎหมายตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
จะตองมีการประกาศใหใชจากกระทรวงมหาดไทยหรือไม   

คําตอบ 
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓ (๑) กําหนดใหพระราชบัญญัติน้ี
ใชบังคับในพื้นที่เทศบาล ซึ่งหมายถึงเทศบาลทุกประเภท ดังน้ันกรณีเทศบาลนครจึงเปนพื้นที่บังคับใชกฎหมาย
วาดวยการขุดดินและถมดิน โดยไมตองออกประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๘๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรือ่ง  :  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ผูหารือ   :  นาง ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
  เรื่องขุดดิน ดูดทราย ในพื้นที่ผงัเมอืงกําหนดเปนประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรม 

รายละเอียดคําถาม 
 การดูดทรายตามพระราชบัญญัติโรงงาน เมื่อใบแจงการขุดดินตามพระราชบัญญัติการขุดดิน 
และถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ สิ้นอายุแลว แตการดูดทรายยังคงอยูตามใบอนุญาตของอุตสาหกรรม และเมื่อผังเมือง
กําหนดเปนพื้นที่ประเภทอนุรักษชนบทแลว การควบคุมการขุดตักดินและดูดทรายตองใชพระราชบัญญัติ
โรงงานใชหรือไม และประกอบกิจการไดอีกไมเกิน ๑ เทาตามผังเมืองใชหรือไม 

คําตอบ 
  การดูดทรายเขาขายเปนการขุดดินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน กรณีหากการดูดทราย
มีขนาดและพื้นที่ตามที่กําหนดในมาตรา ๑๗ ก็จะตองย่ืนแจงการขุดดินและถมดินตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
สําหรับกรณีที่ไดรับอนุญาตการดูดทรายตามกฎหมายวาดวยโรงงานเปนการไดรับอนุญาตตามกฎหมาย           
ที่ตางเจตนารมณกัน หากใบรับแจงการขุดดินหรือถมดินสิ้นอายุก็ไมสามารถดําเนินการขุดดินตอได ซึ่งจะตอง
ดําเนินการย่ืนแจงใหม แตอยางไรก็ตาม การออกใบรับแจงจะตองพิจารณากฎหมายวาดวยผังเมืองดวย         
หากพื้นที่ดังกลาวกําหนดหามการขุดดินก็ไมสามารถย่ืนแจงการขุดดินได 

ทานสามารถศึกษากฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายวาดวยการผังเมือง          
ไดที่เมนูกฎหมาย www.dpt.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๘๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๑  กันยายน  ๒๕๕๗ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
 องคการบริหารสวนตําบลผมตองการจะออกขอบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ทางองคการบริหารสวนตําบลตองการจะออกขอบัญญัติการขุดดินและถมดิน ขอสอบถามวา
ทางองคการบริหารสวนตําบลผมจะออกไดหรือไม พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ตามมาตรา ๓ มผีลใชบงัคับ
ในพื้นที่กรุงเทพ เทศบาลฯ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลน้ันตองเปนพื้นที่ที่รัฐมนตรีประกาศใชพระราชบญัญติั
น้ี หรือเปนพื้นที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือตามกฎหมายผังเมือง ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลผมไมอยูใน
เงื่อนไขดังกลาว จึงถือวาไมสามารถนําพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินมาบังคับใชพื้นที่ของตนไดจะมี
วิธีการใดบาง 

คําตอบ 
  กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะออกขอบัญญัติทองถ่ินเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน            
โดยที่ยังไมเปนพื้นที่บังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ น้ัน ไมสามารถดําเนินการได        
หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะบังคับใชกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินจะตองดําเนินการ
ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา ๓ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เสียกอน โดยรวบรวมขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ดังน้ี 
  ๑. รายละเอียดขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวนตําบล เชน ขอบเขต/พื้นที่ขององคการ
บริหารสวนตําบล พื้นที่ที่มีสําคัญทางประวัติศาสตรหรือโบราณสถาน (ถาม)ี 
  ๒. รายละเอียดขอมูลในพื้นที่ที่จะออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เชน จํานวนหมูบาน          
จํานวนหลังคาเรือน จํานวนประชากร 
  ๓. สําเนารายงานการประชุมสภาทองถ่ิน เรื่อง ใหความเห็นชอบในการออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทยใหใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
  ๔. เอกสารการรับฟงความคิดเห็นโดยวิธีการจัดทําประชาพิจารณของประชาชนทุกหมูบาน
ในพื้นที่ 
  ๕. เอกสารการสุมตัวอยางการสัมภาษณรายบุคคลทุกหมูบานในพื้นที ่
  ๖. ประกาศการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 
 
 

/๗. ประกาศ 
 
 
 
 

 หนา  ๒๘๘ 



-๒- 
 

  ๗. ประกาศผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  ๘. สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  ๙. แผนที่บริเวณที่จะทําการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
  ๑๐. รูปถายแสดงพื้นที่ที่มีการขุดดินหรือถมดิน และสภาพทั่วไปของพื้นที ่
แลวจัดสงใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อดําเนินการเสนอกระทรวงมหาดไทยพิจารณาตอไป ซึ่งในข้ันตอน        
การจัดสงตองเสนอผานอําเภอและจังหวัดเพื่อใหความเห็นชอบในการออกประกาศฯ ดวย 
  เมื่อไดมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน         
ในพื้นที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ใหถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓   
และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ หากองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินประสงคจะออกขอบัญญัติทองถ่ินก็จะตองพิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนดตามมาตรา ๗ หรือ
มาตรา ๘ แลวแตกรณี ซึ่งแนวทางการดําเนินการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามกฎหมายวาดวยการขุดดิน
และถมดินใหถือปฏิบติัตามหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๐/ว ๑๑๔ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
ที่ไดแนบสําเนามาพรอมน้ีแลว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๘๙ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๑๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ 
ผูหารือ   :  นาง ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
 การออกใบรับแจงขุดดินและถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 กรณีมีผูไดทําการขุดดิน/ถมดิน กอนที่จะไดแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เมื่อดําเนินการ
เสร็จแลว ผู ทําการขุดดินเพิ่งจะมาแจงภายหลัง เชนนี้ อบต. สามารถออกใบรับแจงยอนหลังไดหรือไม 
หรือตองดําเนินการใหเรื่องน้ีอยางไร 

คําตอบ 
  กรณีที่มีการขุดดินหรือถมดินในพื้นที่ที่มีการบังคับใชพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่เขาขายตองแจงการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือแจงการถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม            
ตอเจาพนักงานทองถ่ิน แตผูกระทําการขุดดินหรือถมดินน้ันยังไมไดรับใบรับแจงการขุดดินหรือถมดิน 
จากเจาพนักงานทองถ่ิน อันเปนการฝาฝนกฎหมายที่มีบทกําหนดโทษตามมาตรา ๓๕ เจาพนักงานทองถ่ิน
จะตองแจงความดําเนินคดีกับผูฝาฝน และแจงใหผูขุดดินหรือถมดินน้ันดําเนินการแจงการขุดดินหรือถมดิน       
ใหเปนไปตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๖ วรรคสาม แลวแตกรณีตอไป โดยการออกใบรับแจงจะออกให ณ วันที่ 
เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาแลวเห็นวา การย่ืนแจงน้ันเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ทานสามารถศึกษากฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายวาดวยการผังเมือง          
ไดที่เมนูกฎหมาย www.dpt.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๙๐ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E – mail address  :  gmail.com 

คําถาม 
 การออกเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดินของเทศบาลฯ 

รายละเอียดคําถาม 
 เทศบาลฯ จะออกเทศบัญญัติ เรื่อง การขุดดินและถมดิน ประกาศบงัคับใชในเขตเทศบาลฯ เอง  
ซึ่งตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ระบุรวมบังคับใชในเขตเทศบาลฯ    
อยูแลว แตยังมีปญหาข้ันตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
 ๑. เทศบาลฯ สามารถออกเทศบัญญัติเรื่องดังกลาวผานสภาขออนุมัติผูวาราชการจังหวัดฯ          
แลวประกาศบังคับใชในเขตเทศบาลฯ น้ัน ๆ ไดเลยหรือไม 
 ๒. เทศบาลฯ ตองออกประชาคมชาวบานในตําบลกอนหรือไม 
 ๓. หรือวาเทศบัญญัติดังกลาวตองเสนอผานคณะกรรมการการขุดดินและถมดิน และใหรัฐมนตรี
ประกาศใชเปนพื้นที่ ๆ ไป 

คําตอบ 
  การดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินตอง
ดําเนินการตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
ซึ่งมีวิธีพิจารณาและดําเนินการ ดังน้ี 

๑. บทบัญญัติและขอกําหนดเรื่องใดที่มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน      
พ.ศ. ๒๕๔๓ และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ อยูแลวน้ัน 
ไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ันอีก เพราะบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดิน
เปนบทบัญญัติที่ราชการสวนทองถ่ินตองถือปฏิบัติอยูแลว ทั้งน้ี ตามนัยมาตรา ๗ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งบัญญัติวา “ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใด
ตามมาตรา ๖ แลว ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๘” 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงตองถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงโดยไมจําเปนตองออกขอบัญญัติทองถิ่นซ้ํา
ในเรื่องเดียวกันอีก 

 
 
 
 

/๒. หากยังมิได 
 
 
 
 
 

 หนา  ๒๙๑ 



-๒- 
 

๒. หากยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ กําหนดเรื่องใดไว และองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินประสงคจะดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องน้ัน หรือเปนการออกขอบัญญัติทองถ่ิน        
ตามมาตรา ๘ (๑) กําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติมจากที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวง องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็มีอํานาจพิจารณาดําเนินการได ทั้งน้ี ภายใตขอบเขตที่กฎหมายให
อํานาจไวเทาน้ัน 

๓. หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความประสงคจะออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใด     
ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๖ ก็ใหพิจารณาดําเนินการตามความในมาตรา ๘ (๒)      
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีเหตุผลพิเศษ      
และความจําเปนเฉพาะทองถ่ินในการออกขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเพื่อใหคณะกรรมการ
การขุดดินและถมดินพิจารณาใหความเห็นชอบโดยการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา ๘ (๒) จะมีผลใชบังคับได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี

๔. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไมมีการกําหนดรายละเอียดข้ันตอน
ดําเนินการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๘ 
แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไว จึงตองปฏิบัติตามข้ันตอนของการออกกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และเน่ืองจากการออกขอบัญญัติทองถ่ิน
ดังกลาวจะมีผลกระทบเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลบางประการ จึงตองนําเสนอตอสภาทองถ่ิน
และดําเนินการจัดทําการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ รวมทั้งตองนําประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย และติด
ประกาศใหประชาชนในพื้นที่รับทราบ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอหรือกิ่งอําเภอ ที่ทําการกํานัน 
และที่ทําการผูใหญบาน แหงทองที่ที่จะออกขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาว นอกจากน้ีหากมกีฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วของก็
จะตองพิจารณาดําเนินการใหถูกตองครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดดวย 

ทานสามารถศึกษากฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายวาดวยการผังเมือง          
ไดที่เมนูกฎหมาย www.dpt.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗ 
 

 หนา  ๒๙๒ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๕๘ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E – mail address  :  gmail.com 

คําถาม 
 กฎกระทรวงการถมดินขอที่ ๑๖ 

รายละเอียดคําถาม 
 ขอกําหนดสวนฐานของเนินดินจะตองหางจากเขตที่ดินไมนอยกวาความสูงของเนินดินที่จะถม 
จึงขอหารือวา ตําแหนงสวนฐานของเนินดินกําหนดที่จุดใด 

คําตอบ 
 ฐานของเนินดินตองวัดจากขอบลางของเนินดินที่ระดับดินเดิม (ระดับดินกอนการถมดิน) 

ทานสามารถศึกษากฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายวาดวยการผังเมือง          
ไดที่เมนูกฎหมาย www.dpt.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๙๓ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๒๐  เมษายน  ๒๕๕๘ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E – mail address  :  gmail.com 

คําถาม 
 การออกใบรับแจงการขุดดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 ผูขุดดินไดยื่นคําขอรับใบรับแจงการขุดดินโดยไมยื่นแบบแปลนที่เขียนตาม นส . ๓ ก 
ซึ่งมีลําคลองอยูทางดานทิศตะวันตก ทิศใต และทิศตะวันออกของที่ดิน แตพอออกไปตรวจสอบสถานที่จริง
ปรากฏวา นํ้าในลําคลองเปลี่ยนทิศทางการไหลผากลางที่ดินดังกลาว ซึ่งไมตรงตามแบบแปลนที่ย่ืน ถาเชนน้ัน
เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจงการขุดดินโดยพิจารณาตามแบบแปลนที่ผูขุดดินย่ืนประกอบคําขอได
หรือไม 

คําตอบ 
 หากขอเท็จจริงปรากฏวา สภาพพื้นที่ที่แจงการขุดดินไมตรงตามแผนผังที่ไดนํามาย่ืนแจงการขุดดิน 
เจาพนักงานทองถ่ินตองแจงใหผูแจงการขุดดินแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีการแจงตามมาตรา ๑๗ 
วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ทานสามารถศึกษากฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายวาดวยการผังเมือง          
ไดที่เมนูกฎหมาย www.dpt.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 

 หนา  ๒๙๔ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
 หารือแนวทางปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 เทศบาลตําบลดอนเกาะกาหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
รายนางสาว ข. ผูประกอบกิจการโรงงานประเภทหรือชนิดโรงงานลําดับที่ ๓ (๒) ประกอบกิจการขุดดิน 
ตอมามีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. ๒๕๕๕ ทําใหพื้นที่ตําบลดอนเกาะกาเปนสเีขียว
ใหเปนที่ดินชนบทและเกษตรกรรม จึงขอหารือแนวทางปฏิบัติ รวม ๓ กรณี คือ  
 ๑. ผูประกอบการไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการขุดดินที่ออกไวกอนมีประกาศกฎกระทรวง 
ใหใชผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทราจะสามารถประกอบกิจการขุดดินตอเน่ืองมาถึงปจจุบันไดหรือไม 
 ๒. ในระหวางที ่ผูประกอบการ (ผูแจงการขุดดิน) ทําผิดเงื่อนไขในใบรับแจงการขุดดิน 
(ฉบับเดิม) จะขอแจงทําการขุดดินในพื้นที่ตามที่ไดรับอนุญาตที่เหลือไดหรือไม  
 ๓. กรณีที่ผูประกอบการจะขอขุดดินในโฉนดที่ดินนอกจากแปลงที่ระบุในใบอนุญาต          
ประกอบกิจการโรงงาน (เดิม) เพื่อทําบอเลี้ยงปลา จะสามารถดําเนินการไดหรือไม 

คําตอบ 
 ๑. กรณีการประกอบกิจการขุดดินที่เขาขายเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน           
ซึ่งไดรับใบรับแจงการขุดดินและไดดําเนินการขุดดินตามใบรับแจงกอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม          
หากผูประกอบการยังคงมีความประสงคที่จะประกอบกิจการดังกลาวตอไป แมเปนการประกอบกิจการ          
ที่ตองหามตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมก็สามารถดําเนินการตอไปได ทัง้น้ี ตามนัยมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่มิใหใชบังคับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรณีที่เจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม และจะใชประโยชนที่ดินเชนน้ันตอไป        
เมื่อมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลว แตหากผูแจงการขุดดินดังกลาวไดขุดดินผิดไปจากที่ไดแจงไว  
และจะขอแจงทําการขุดดินใหมในพื้นที่เดิมไมสามารถกระทําได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๒. กรณี 
 
 
 

 หนา  ๒๙๕ 



-๓- 
 

 ๒. กรณีการประกอบกิจการขุดดินที่เขาขายเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่จะไดรับ
การยกเวนใหสามารถกระทําไดตอไปภายหลังจากกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมมีผลบังคับใช                   
ตามนัยมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ น้ัน จะตองเปนกรณีที่ไดรับใบรับแจงการขุดดิน        
และดําเนินการขุดดินตามที่ไดรับแจงไปแลวกอนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมบังคับใช การขุดดินเพิ่มข้ึน
จากเดิมจะไมไดรับการยกเวนแตอยางใด 

ทานสามารถศึกษากฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายวาดวยการผังเมือง          
ไดที่เมนูกฎหมาย www.dpt.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 หนา  ๒๙๖ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๘ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E – mail address  :  hotmail.com 

คําถาม 
 การแจงขุดดินถมดิน 

รายละเอียดคําถาม 
 กรณีการแจงขุดดินถมดินในโฉนดที่ดินติดจํานองกับธนาคาร หนวยงานราชการสามารถรับแจง
ขุดดินถมดินในโฉนดดังกลาวไดหรือไม  

คําตอบ 
 เจาพนักงานทองถ่ินสามารถรับแจงการขุดดินและถมดินตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินได 
โดยตามมาตรา ๑๗ (๘) แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหผูแจงการขุดดินยื่น
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทําการขุดดิน             
ซึ่งกรณีน้ีโฉนดที่ดินติดจํานองกับธนาคาร ซึ่งถือวาเปนภาระผูกพันที่บุคคลอื่นมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับที่ดินที่
จะขุด ซึ่งผูขุดดินจะตองย่ืนขอมูลเกี่ยวกับการจํานองประกอบการแจงการขุดดินดวย และตองมีหนังสือยินยอม
จากธนาคารใหดําเนินการขุดดินหรือถมดินในที่ดินแปลงดังกลาว 

ทานสามารถศึกษากฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายวาดวยการผังเมือง          
ไดที่เมนูกฎหมาย www.dpt.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 
 
 

 หนา  ๒๙๗ 



แบบคําตอบขอหารือขอกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินทาง E – mail 

วันท่ีรับเรื่อง  :  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๘ 
ผูหารือ   :  นาย ก. 
E – mail address  :  gmail.com 

คําถาม 
 ใบรับแจงการขุดดินถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

รายละเอียดคําถาม 
 ขอ ๑ ใบรับแจงการขุดดินถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๗ 
เจาพนักงานทองถ่ินสามารถตอใบแจง (ขถด. ๒) ดังกลาวไดหรือไม 
 ขอ ๒ จากขอ ๑ หากตีความวาตอใบแจงการขุดดินถมดินถูกตองตามกฎหมาย เจาพนักงานทองถ่ิน
จะสามารถยกเลิกโดยวิธีใด ในเมื่อขอเท็จจริงปฏิบัติไมสมบูรณครบถวนตามมาตรา ๑๗  

คําตอบ 
 ๑. ตามกฎหมายวาดวยการขุดดินและถมดินมิไดมีการกําหนดใหมีการตอใบรับแจงการขุดดิน
หรือถมดิน ดังน้ัน หากใบรับแจงการขุดดินหรือถมดินสิ้นอายุ จึงไมอาจตออายุใบรับแจงได 
 ๒. กรณีที่มีการตออายุใบรับแจงการขุดดินหรือถมดินซึ่งไมถูกตองตามกฎหมายวาดวย          
การขุดดินหรือถมดิน เจาพนักงานทองถ่ินสามารถดําเนินการยกเลิกแลวแจงใหผูเกี่ยวของทราบ โดยอาศัยอํานาจ
ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ทานสามารถศึกษากฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายวาดวยการผังเมือง          
ไดที่เมนูกฎหมาย www.dpt.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หากทานมีขอสงสัยตองการสอบถามเพิ่มเติม โปรดติดตอสอบถามไดทุกวันในเวลาราชการที่กลุมงาน
กํากับและสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมอืง 
โทร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๖๗  
 

 

หนา  ๒๙๘ 
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