
บทก ำหนดโทษ 

 มาตรา 35    
ผู้ใดท ำกำรขุดดินตำมมำตร ๑๗ หรือกำรถมดิน

ตำมมำตรำ ๒๖ วรรคสำม โดยไม่ได้รับใบแจ้งเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นตำมมำตรำ ๑๗ วรรคสอง หรือ มำตรำ 
๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่ง
ปี หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำทหรือท้ังจ ำทั้งปรับ  

หำกกระท ำตำมวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ำม
ขุดดินหรือถมดินตำม มำตรำ 6 (1) ผู้นั้นต้องระวำงโทษ
จ ำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบำท หรือทั้ง
จ ำทั้งปรับ  
 มาตรา 3๖    

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 20 หรือมำตร 27 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสำมหมื่นบำทและปรับเป็น
รำยวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบำทตลอดเวลำที่ยังไม่
ปฏิบัติตำม 
 มาตรา 3๗ 
 ผู้ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๔ และมำตรำ ๒๖ 
วรรคหนึ่ง ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบำท 
 มาตรา 3๘ 
 ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกตำม
สมควรแก่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมมำตรำ 
30 ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินสองพันบำท 
 มาตรา 3๙  
 ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๒๕ ต้องระวำง
โทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท 
หรือทั้งจ ำท้ังปรับผู้ใดประสงค์ที่จะขุดดินและถมดินใน
เขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแก่งศรีภูมิ ต้องยื่นขอ

อนุญำตขุดดินและถมดินต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบ
ที่กฎหมำยก ำหนด 
 มาตรา 40 
 ผู้ใดได้รับค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้หยุด
กำรขุดดินหรือกำรถมดิน ตำมมำตรำ ๒๙ วรรคสอง หรือ 
มำตรำ ๓๑ วรรคหนึ่งวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้น 
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้ำ
หมื่นบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ 
 มาตรา 4๒ 
 บทควำมผิดตำม พ.ร.บ. นี้ออกจำกมำตรำ 35 
วรรคสองให้พนักงำนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นมอบหมำยมีอ ำนำจเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหำได้ 
เมื่อผู้ต้องหำช ำระค่ำปรับตำมจ ำนวนที่เปรียบเทียบ
ภำยใน 30 วัน แล้วให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมออก 
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 คือ พระรำชบัญญัติกำรขุดดิน และถมดินเป็น
กฎหมำยที่ต้องก ำหนดและควบคุมกำรขุดดิน และถมดิน 
ในพ้ืนที่ท ำกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยหรือเพ่ือกิจกำรอ่ืนอย่ำง
กว้ำงขวำงให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เพ่ือให้มี
ควำมปลอดภัยแก่ชีวิตทรัพย์สินของประชำชนทั่วไป จึง
จ ำเป็นต้องตรำเป็นพระรำชบัญญัติ 
          
 
 
 (๑) แบบแปลน แผนผังบริเวณท่ีจะท ำกำรขุดดิน 
ถมดิน 
 (๒) ผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณเขต
ข้ำงเคียง 
 (๓) ส ำเนำทะเบียนบ้ำนผู้ขออนุญำต 
 (๔) ส ำเนำบัตรประชำชนผู้ขออนุญำต 
 (๕) ส ำเนำโฉนดที่ดินทุกหน้ำ 
 (๖) ส ำเนำใบอนุญำตในผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
 (๗) ส ำเนำรับรองเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
วศิวกรรมควบคุม 

 กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
(๑) หนังสือยินยอมเจ้าของท่ีดิน 
(๒) ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน 
(๓) ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน 

 
 

 
 

 
1.ใบแจ้งการขุดดิน ถมดิน 
2.หนังสือยินยอมให้ท าการขุดดิน ถมดิน(ในกรณีที่
ที่ดินไม่ใช่เจ้าของในที่ขุดดิน/ถมดิน) 
 
 
 
1.ใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน ฉบับละ 500 บาท 
2.ค่าคัดส าเนา หรือถ่ายเอกสาร หน้าละ ๑ บาท 
 
 

 
ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจาก

ระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อเดินเกิน 
10,000 ตรม.หรือมีความลึก (6 ไร่ - 1 งาน – 0 
ตารางวา) หรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
ก าหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด 
       การขุดดินตามมาตรา 17 จะกระท าได้เฉพาะ
ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตก ถ้ากระท านอกเหนือ
จากนั้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 
 การขุดดินลึก จากระดับพื้นที่ดินเกิน 3 เมตร 
หรือมีพื้นที่ปากบ่ดินเกิน 10,000 ตร.ม. ต้องมีแบบ
แปลนรายการประกอบแบบแปลนรายการค านวณของ
วิศวกรโยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร 
 การขุดดินลึกเกิน 20 เมตร ต้องมีการป้องกัน
การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้ง

อุปกรณ์ส าหรับการเคลื่อนตัวของดิน และต้องมีแบบ
แปลนรายการประกอบแบบแปลน และ รายการ
ค านวณของวิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกรยกเว้นการขุด
บ่อน้ าใช้พื้นที่ปากบ่ดินไม่เกิน 4 ตร.ม. กรณีขุดดิน 
เพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่
พิษหรือรังสีให้น าหลักฐานการอนุญาตว่าด้วยกฎหมาย
นั้นๆ มายื่นประกอบด้วย 
 การขุดดินที่ลึก 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อ
เกิน 10,000 ตร.ม. ปากบ่อดินห่างจากแนวเขตที่ดิน
ของบุคคลอ่ืนหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า 2 
เท่า ของความลึกที่จะขุดเว้นแต่จะได้มีการจัดการ
ป้องกันการพังทลายของดินโดยการรับรองของวิศวกร
โยธาตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
 
 
 
  
 
 
 
 ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของ
เนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง
และมีพื้นที่ของเนินดินไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. (1 ไร่ 
– 1 งาน – 0 ตารางวา ) หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการ
ระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกินความเดือดร้อนแก่
เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน 
 การถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตร.ม. ต้องจัด
ให้มีการระบายน้ าและต้องแจ้งการถมดินนั้นต้อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 

กฎหมายที่ควรรู้ในการขุดดิน ถมดิน 
 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

หลักฐานที่ขอไดจ้าก อบต. 
 

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต 
 

    การขุดดิน 
 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

กำรถมดิน 
 



  


