
 
 

 

คือ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินเป็นกฎหมาย
ที่ต้องการก าหนด และควบคุมการขุดดิน และถมดิน ในพื้นที่
ท าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง 
ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  เพื่อให้มีความ
ปลอดภัยแก่ชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป จึงจ าเป็นต้อง
ตราเป็น พระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

 เทศบาล 
 กรุงเทพมหานคร 
 เมืองพัทยา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมาย 
โดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารเขตผังเมืองรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยผังเมืองรวม 

 
 
 
 

มาตรา ๑๗ 
ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับ

พื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร หรือมีความลึก หรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศก าหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 
 
 
 

 
 

มาตรา ๒๖ 
ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดิน

เกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของ
เนินดินไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ า
เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่
ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 

การถมดินที่มีพื้นที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องจัดให้
มีการระบายน้ าและต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

 
 
 
 
 

 ส าเนาทะเบียนบา้นของผู้แจง้        จ านวน  ๑  ชุด 
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้แจง้      จ านวน  ๑  ชุด 
 หนังสือมอบอ านาจ                                  

(กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นแจ้งแทน)   จ านวน  ๑  ชุด 
 ส าเนาทะเบียนบา้นของเจ้าของที่ดิน                       

(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จ านวน  ๑  ชดุ 

 ส าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน               
(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน จ านวน  ๑  ชุด 

 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน                        
(กรณีให้บุคคลอื่นขุดดิน/ถมดิน)     จ านวน  ๑  ชุด 

 ส าเนาเอกสิทธิ์ในที่ดินที่ขุดดิน/ถมดิน 
                                           จ านวน  ๑  ชุด 

 แผนผังบริเวณ                          จ านวน  ๒  ชุด 
 แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน                       

                                           จ านวน  ๒  ชุด 
 ส าเนารายการค านวณ                                   

(การป้องกันการพังทลายของดนิ)    จ านวน  ๑  ชุด 
 เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน/ถมดิน   จ านวน  ๑  ชุด 

 
 
 
 

ใช้ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมแล ะ
ค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ดังนี้ 

 ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดนิหรือถมดิน  

ฉบับละ  ๕๐๐  บาท 
 ค่าคัดส าเนาหรือถ่ายเอกสารค่าใช้จ่าย                

หน้าละ  ๑  บาท 
 
 

 

กฎหมายขุดดิน ถมดิน 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้ 

การขุดดิน 

การถมดิน 

กฎกระทรวง 

หลักฐานที่ใช้ในการยื่น  มีดังนี ้

ค่าธรรมเนียม 



ก าหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน 

หมวดที่ ๑  การขุดดิน 

การขุดดินตามมาตรา ๑๗ จะกระท าได้เฉพาะใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตก ถ้ากระท านอกเหนือจากนั้นต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

การขุดดินลึกจากระดับพื้นที่ดินเกิน ๓ เมตร หรือมี
พื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ต้องมีแบบแปลน, 
รายการประกอบแบบแปลนรายการค านวณของวิศวกรโยธา 
ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร 

การขุดดินลึกเกิน ๒๐ เมตร ต้องมีการป้องกันการ
พังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยมีการติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน และต้องมีแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของวิศวกร
โยธา ระดับวุฒิวิศวกรยกเว้นการขุดบ่อน้ าใช้พื้นที่ปากบ่อดิน
ไม่เกิน ๔ ตารางเมตร กรณีขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝัง
กลบขยะ วัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสีให้น าหลักฐานการ
อนุญาตว่าด้วยกฎหมายนั้นๆ มายื่นประกอบด้วย 

การขุดดินที่ลึก ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ปากบ่อดินห่างจากแนวเขตที่ดินของ
บุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๒ เท่า ของ
ความลึกที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการ
พังทลายดิน โดยการรับรองของวิศวกรโยธาตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกร 
 
 

 
 

มาตรา ๓๕ 

ผู้ใดท าการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือท าการถมดิน
ตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม โดยไม่ได้รับใบแจ้งจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ 
วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

หากกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ามขุดดิน
หรือถมดินตาม มาตรา ๖ (๑) ผู้นั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินสองปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๖ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีก
วันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา ๓๗ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรค
หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท 

มาตรา ๓๘ 

ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๓๙ 

ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

ผู้ใดประสงค์ที่จะขุดดินและถมดินในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ ต้องยื่นขออนุญาตขุดดิน
และถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่กฎหมาย
ก าหนด 

มาตรา ๔๐ 

ผู้ใดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุด
ดินหรือการถมดิน ตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ 
วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้น ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้ง
จ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๒ 

บทความผิดตาม พรบ. นี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรค
สอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาได้ เมื่อผู้ต้องหา
ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วัน แล้วให้
ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความออก 

 

 

 

 

 

 บทก าหนดโทษ 
 

 

นายอุทศิ     ศรีสุข 

                     ประธานกรรมการบริหาร 

………………………………………………



 
 

 

พระราชบัญญัติ 

การขุดดินและถมดิน                 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 
 

 
 
 

กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาท่ามเหนือ 
อ าเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 

 

  โทรศัพท์  ๐-๗๕๒๙-๐๘๖๓ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


