พระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๔๓
_________________________
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓
เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มกี ฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
พระราชบัญญัติน้มี บี ทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้นึ ไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของรัฐสภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้เี รียกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ใี ห้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ พระราชบัญญัติน้ใี ห้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้
(๑) เทศบาล
(๒) กรุงเทพมหานคร
(๓) เมืองพัทยา
(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
(๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเพื่อประโยชน์ในการป้องกันอันตรายที่จะเกิด
จากการขุดดินหรือถมดิน ถ้าการขุดดินหรือถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรือ
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกา ศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ใี นท้องที่อ่นื
นอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจาเป็นก็ได้
ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า
เจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวให้ปิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่งอา เภอ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบล ที่ทาการกานัน และที่ทาการผูใ้ หญ่บ้าน แห่งท้องที่ที่กาหนดไว้ในประกาศ

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี
“ดิน” หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน
“พื้นดิน” หมายความว่า พืน้ ผิวของที่ดนิ ที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ
“ขุดดิน” หมายความว่า กระทาแก่พ้ืนดินเพื่อนาดินขึ้นจากพืน้ ดิน หรือทาให้พืน้ ดินเป็นบ่อดิน
“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน
“ถมดิน” หมายความว่า การกระทาใด ๆ ต่อดินหรือพืน้ ดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึน้ กว่าเดิม
“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพืน้ ดินโดยการถมดิน
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตงั้ และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน
หรือถมดิน รวมทั้งที่ดนิ และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง
“รายการ” หมายความว่า ข้อความชีแ้ จงรายละเอี ยดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะ
ขุดดิน หรือความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดิน
หรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และ
วิธีการในการขุดดินหรือถมดิน
“เจ้าพนักงานท้องถิ่น ” หมายความว่า
(๑) นายกเทศมนตรี สาหรับในเขตเทศบาล
(๒) ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร สาหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๓) นายกเมืองพัทยา สาหรับในเขตเมืองพัทยา
(๔) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล สาหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
(๕) หัวหน้าผูบ้ ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มกี ฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
กาหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น สาหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาหรับในเขตท้องที่อ่นื นอกจาก (๑) ถึง (๕)
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
“พนักงานเจ้าหน้าที่ ” หมายความว่า ผูซ้ ึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตัง้ ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี
มาตรา ๕ พระราชบัญญัติน้มี ใิ ห้ใช้บังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระทา ได้โดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย
อื่นที่ได้กาหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแล้ว
มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการอื่นที่จาเป็นเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให้รัฐมนตรีโดยคาแนะนาของคณะกรรมการมีอานาจออกกฎกระทรวงกาหนด
(๑) บริเวณห้ามขุดดินหรือถมดิน
(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดินความลึกและขนาดของ
บ่อดินที่จะขุดดิน ความสูงและพืน้ ที่ของเนินดินที่จะถมดิน และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขต
ที่ดนิ หรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง
(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก
(๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน
มาตรา ๗ ในกรณีที่ได้มกี ารออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้วให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนัน้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ ในกรณีที่ยังมิได้มกี ารออกกฎกระทรวง
กาหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องนั้น
ได้ในกรณีที่ได้มกี ารออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว
ถ้าต่อมามีการออก
กฎกระทรวงกาหนดเรื่องนั้น ให้ข้อกาหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน
ยกเลิก และให้ข้อกาหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาต รา ๘ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้
บังคับการยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดาเนินการที่ได้กระทาไป
แล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น
มาตรา ๘ ในกรณีที่ได้มกี ารออกกฎกระทรวงกาหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้อง ค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีอานาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกาหนดเรื่ องนัน้ ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมี
ความจาเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น
การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มผี ลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และได้รับอนุมัตจิ ากรัฐมนตรีคณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเ ห็นชอบใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน้ ถ้าไม่ให้ความเห็น
ชอบให้แจ้งเหตุผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ ทราบด้วย ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น
นั้นไม่เสร็จภายในกาหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่น
นั้นแล้ว และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน้ ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง
มาตรา ๙ การแจ้งหรือการส่งคาสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ใี ห้ทาเป็นหนังสือส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจ้ง ผูข้ ุดดิน ผูถ้ มดิน เจ้าของที่ดิน หรือตัวแทน แล้วแต่กรณี ณ ภูมลิ าเนา
ของผู้นนั้ หรือจะทาเป็นหนังสือและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ใน กรณีที่
ไม่อาจดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสาเนาหนังสือแจ้งหรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มกี ารขุดดินหรือถมดิน และให้ถือว่าผูแ้ จ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรือ
ตัวแทน ได้ทราบคาสั่งนั้น เมื่อพ้นกาหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มกี ารปิดประกาศดังกล่าว
มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้แี ละมีอานาจออก
กฎกระทรวงกาหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติน้แี ละกาหนดกิจการอื่นเพื่อ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงนั้น เมื่ อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ
ได้
หมวด ๑
คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน
______________________________
มาตรา ๑๑ ให้มคี ณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน ” ประกอบด้วยอธิบดี
กรมโยธาธิการและผังเมือง*เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ ทนกรมทรัพยากรธรณี ผูแ้ ทนกรมที่ดิน ผูแ้ ทนกรม
พัฒนาที่ดนิ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนสานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผูแ้ ทนกรมการผังเมือง ผูแ้ ทนสภาวิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิกแห่ง
ละหนึ่งคน และผูท้ รงคุณวุฒิอกี ไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและให้หัวหน้าสานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง* เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ให้คาแนะนาในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖
(๒) ให้คาแนะนาแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี
(๓) พิจารณาอุทธรณ์คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อ่นื ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี ในกรณีมีการแต่งตัง้ กรรมการ
ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึน้ หรือแต่งตัง้ แทน
ตาแหน่งที่วา่ ง ให้ผู้ได้รับการแต่งตัง้ นัน้ อยู่ในตาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว
นั้น
กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ พ้นจาก
ตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแ ต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการ
ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินจิ ฉัยชีข้ าดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ าด
มาตรา ๑๖ คณะกรรมการมีอานาจแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรือปฏิบัติการตามที่
คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชิญบุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจริง คาอธิบายคาแนะนาหรือความเห็นได้
ให้นามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๒
การขุดดิน
_________________________
มาตรา ๑๗ ผูใ้ ดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ ดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดิน
เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพืน้ ที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ให้แจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้
(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทาการขุดดิน
(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดนิ และที่ดนิ บริเวณข้างเคียง
(๓) รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน
(๕) ระยะเวลาทาการขุดดิน
(๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มคี ุณสมบัติตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๗) ที่ตงั้ สานักงานของผู้แจ้ง
(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสว่ นได้เสียเกี่ยวกับที่ดนิ ที่จะทาการขุดดิน
(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถ้า
ผูแ้ จ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรั บแจ้งตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นนั้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้
ผูแ้ จ้งเริ่มต้นทาการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตงั้ แต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มกี ารแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไข
ให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจออกคาสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้อง ภายในเวลาที่กาหนดตาม
วรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ผูไ้ ด้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มกี ารขุดดินนัน้
มาตรา ๑๙ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผัง บริเวณและรายการไว้ที่
สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้
ถ้าใบรับแจ้งชารุด สูญหา ย หรือถูกทาลายในสาระสาคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ขอรับใบแทน
ใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชารุดสูญหายหรือถูกทาลาย
ดังกล่าว
มาตรา ๒๐ ผูข้ ุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องทาการขุดดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
มาตรา ๒๑ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องรับ
ผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทาในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
มาตรา ๒๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อมผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน
ผูค้ รอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้ เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ตอ้ ง
รับผิดตามกฎหมาย
มาตรา ๒๓ การขุดบ่อน้าใช้ที่มพี ืน้ ที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผูข้ ุดดินไม่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
มาตรา ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ ดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดนิ ของ
ผูอ้ ื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัด การป้องกันการพังทลายของดินตาม
วิสัยที่ควรกระทา
มาตรา ๒๕ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดาบรรพ์ หรือแร่ที่มคี ุณค่าทางเศรษฐกิจหรือ
ทางการศึกษาในด้านธรณีวทิ ยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ หยุดการขุดดินใน
บริเวณนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานใ ห้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่พบ และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแจ้งให้กรมศิลปากรหรือกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วนในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้ขุดดิน
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้
หมวด ๓
การถมดิน
_________________________
มาตรา ๒๖ ผูใ้ ดประสงค์จะทาการถ มดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดนิ ต่างเจ้าของที่อยู่
ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ
กาหนด ต้องจัดให้มกี ารระบายน้าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ขา้ ง เคียงหรือ
บุคคลอื่น พืน้ ที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร

การถมดินที่มพี ืน้ ที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดตาม
วรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มกี ารระบายน้าตามวรรคหนึ่งต้องแจ้ งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด ถ้าผู้แจ้งได้ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู้ ั้น
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทาการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตงั้ แต่วันที่ได้รับใบรับ
แจ้ง ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ผูถ้ มดินตามมาตรา ๒๖ ต้องทาการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖
มาตรา ๒๘ ผูถ้ มดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ และต้องรับ
ผิดในการกระทาของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทาในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
หมวด ๔
พนักงานเจ้าหน้าที่
___________________________
มาตรา ๒๙ ผูใ้ ดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้วา่ อาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถม
ดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๒๗ มีสทิ ธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุด
การขุดดินหรือถมดินนั้นได้ เมื่อได้รับคาร้องขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้ าที่
เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า
ความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้นให้มีอานาจออกคาสั่งเป็นหนังสือสั่งให้
ผูข้ ุดดิน ผูถ้ มดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิ นหรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี้ ให้
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย
มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหน้าที่มอี านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มกี ารขุดดินต ามมาตรา ๑๗ หรือการถม
ดินตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้หี รือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือประกาศที่
ออกตามพระราชบัญญัติน้หี รือไม่ ทั้งนี้ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ข้นึ ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลา
ทาการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอานวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มคี าสั่งให้ผู้ขุดดิน
ผูถ้ มดิน หรือเจ้าของที่ ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือ
จัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนัน้ แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งเป็น
หนังสือตามที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้
ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มคี าสั่งเป็นหนังสือให้ผขู้ ุดดิน ผูถ้ มดินหรือเจ้าของที่ดิน
หยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือ

ถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจาเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่น
เห็นชอบด้วยกับคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มคี าสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคาสั่ง
ของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้น
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มหี นังสือสั่งภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้คาสั่งของพนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล
มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี พนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงบัตรประจาตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตอ่ บุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจาตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้เป็นไปตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้า
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
หมวด ๕
การอุทธรณ์
__________________________
มาตรา ๓๔ ผูข้ ุดดิน ผูถ้ มดิน หรือเจ้าของ ที่ดนิ ผู้ใดไม่พอใจคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๙
วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้มีสทิ ธิอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
ในกรณีที่ผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกคาสั่งตามวรรคหนึ่งในฐา นะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้
อุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ถ้าผูอ้ ุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ยื่นคาขอทุเลาพร้อม
อุทธรณ์ ในกรณีเช่น นี้ ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้
หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้
ให้ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรือ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาคาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วั
นที่ได้รับ
อุทธรณ์ คาวินิจฉัยของผู้วา่ ราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุด
หมวด ๖
บทกาหนดโทษ
____________________________
มาตรา ๓๕ ผูใ้ ดทาการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือทาการถมดินตามมาตรา ๒๖วรรคสาม โดยไม่ได้รับใบ
รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรือมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวาง
โทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

หากการกระทาตามวรรคหนึ่งเกิดขึน้ ในบริเวณห้ามขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๖ (๑) ผูน้ ั้นต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๓๖ ผูใ้ ดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรือมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับ
เป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๗ ผูใ้ ดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท
มาตรา ๓๘ ผูใ้ ดขัดขวางหรือไม่อานวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการตาม
มาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท
มาตรา ๓๙ ผูข้ ุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้า
พันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๐ ผูใ้ ดได้รับคาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรือการถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรค
สอง หรือมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งนั้นต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๔๑ ผูใ้ ดได้รับคาสั่งของเจ้าพนัก งานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการ
แก้ไขการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตาม
คาสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินห้าร้อยบาท ตลอดเวลา
ที่ไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้นี อกจากมาตรา ๓๕ วรรคสองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือผูซ้ ึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอานาจเปรียบเทียบปรับผู้ตอ้ งหาได้เมื่อผูต้ ้องหาได้ชาระค่าปรับตาม
จานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่หา้ งหุ้นส่วน บริษัทหรือนิตบิ ุคคลอื่นกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี กรรมการ
ผูจ้ ัดการหรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระทาอันเป็นความผิดนั้นต้องระวางโทษตามที่บัญญัติไว้สาหรับ
ความผิดนัน้ ๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทานัน้ ได้กระทาโดยตนมิได้รเู้ ห็นหรือยินยอมด้วย
มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มกี ารกระทาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่
ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดนิ ที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระทา
ความผิดนัน้ เป็นผูเ้ สียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
บทเฉพาะกาล
___________________________
มาตรา ๔๕ ผูใ้ ดขุดดินหรือถมดินอันมีลักษณะที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติน้อี ยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้มี ผี ลใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี

ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้มี ผี ลใช้บังคับในท้องที่นั้น และเมื่อได้ดาเนินการแล้วให้ถือว่าผูน้ ั้น
ได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัติน้ี
ผูร้ ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
____________________________________
ค่าธรรมเนียม
(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท
(๒) ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
หน้าละ ๕ บาท
ค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่
ให้จา่ ยเท่าที่จาเป็นและใช้จ่ายไปจริงขุดดินหรือถมดิน
(๒) ค่าเบีย้ เลีย้ งในการเดินทางไปตรวจสอบ
ให้จา่ ยเท่าที่จาเป็นตามสถานที่ขุดดินหรือถมดินระเบียบ
ของทางราชการแก่ผไู้ ปทางานเท่าอัตราของทางราชการ
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อนาดินไปถม
พืน้ ที่ที่ทาการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แต่การขุดดิ นหรือถมดินดังกล่าวยังไม่
เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สนิ และความปลอดภัยของประชาชนได้
สมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินเพื่อให้การขุดดินหรือถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎ หมายโดยเฉพาะจัดตัง้ ขึ้น
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษาและบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และในท้องที่อ่นื ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกาหนดเป็นไ ปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๙ ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ .ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขคาว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรม
โยธาธิการและผังเมือง ” คาว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ” และคาว่า
“ผูแ้ ทนสานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผูแ้ ทนสานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม”
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตัง้ ส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มกี ารตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอานาจหน้าที่ของส่วน
ราชการ รัฐมนตรีผดู้ ารงตาแหน่งหรือผูซ้ ึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้
มีการแก้ไขบทบัญญัติตา่ ง ๆ ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนัน้
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม

หลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหา
ในกฎหมายโอนอานาจหน้าที่วา่ ตามกฎหมายใดได้มกี ารโอนภาร กิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วน
ราชการ รัฐมนตรี ผู้ดารงตาแหน่งหรือผูซ้ ึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอานาจหน้าที่ และ
เพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรม การให้ตรงตามภารกิจที่มกี ารตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของ
ส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มกี ารยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา นี้

