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เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศวา่

โดยที่เป็นการสมควรให้มกีฎหมายว่าดว้ยการขุดดินและถมดิน 

พระราชบัญญัตินี้มบีทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรภีาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 

๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้

กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหง่กฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังตอ่ไปนี ้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรยีกว่า “พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพน้ก าหนดสามสิบวันนับแตว่ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

   

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) เทศบาล 

(๒) กรุงเทพมหานคร 

(๓) เมืองพัทยา 

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึ้น ซึ่งรัฐมนตรปีระกาศก าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 

(๕) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้ังคับกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 

(๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืงเพื่อประโยชนใ์นการป้องกันอันตรายที่จะเกิด

จากการขุดดินหรอืถมดิน ถ้าการขุดดินหรอืถมดินอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคล หรอื

อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน รัฐมนตรีจะประกา ศก าหนดให้ใชบ้ังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่อื่น

นอกจากท้องที่ตามวรรคหนึ่งตามที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 

ประกาศตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศไว้โดยเปิดเผยก่อนวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า  

เจ็ดวัน ประกาศดังกล่าวใหป้ิดไว้ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ าเภอหรอืกิ่งอ า เภอ ที่ท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบล ที่ท าการก านัน และที่ท าการผูใ้หญ่บ้าน แหง่ท้องที่ที่ก าหนดไว้ในประกาศ 



มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“ดิน” หมายความรวมถึง หนิ กรวด หรอืทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจอืปนกับดิน 

“พื้นดิน” หมายความว่า พืน้ผิวของที่ดนิที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 

“ขุดดิน” หมายความว่า กระท าแก่พื้นดนิเพื่อน าดินขึ้นจากพืน้ดิน หรอืท าให้พืน้ดินเป็นบ่อดนิ 

“บ่อดิน” หมายความว่า แอง่ บ่อ สระ หรอืช่องว่างใต้พื้นดนิ ที่เกิดจากการขุดดิน 

“ถมดิน” หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อดนิหรอืพืน้ดินเพื่อใหร้ะดับดินสูงขึน้กว่าเดิม 

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพืน้ดินโดยการถมดิน 

“แผนผังบรเิวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตัง้ และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน

หรอืถมดิน รวมทั้งที่ดนิและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 

“รายการ” หมายความว่า  ข้อความช้ีแจงรายละเอี ยดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลกึของบ่อดนิที่จะ

ขุดดิน หรอืความสูงของเนินดินที่จะถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรอืเนินดินระยะหา่งจากขอบบ่อดนิ

หรอืเนินดินถึงที่ดินหรอืสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วธิีการป้องกันการพังทลายของดินหรอืสิ่งปลูกสร้าง และ

วิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 

“เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า 

(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

(๒) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๓) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(๔) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  

(๕) หัวหน้าผูบ้ริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นอื่นที่มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึ้น

ก าหนดให้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น ส าหรับในเขตองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นนั้น 

(๖) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตท้องที่อื่น นอกจาก  (๑) ถึง (๕) 

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผูซ้ึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแตง่ตัง้ให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๕ พระราชบัญญัตินี้มใิห้ใชบ้ังคับแก่การขุดดินและถมดินซึ่งกระท า ได้โดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย

อื่นที่ได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้ตามกฎหมายนั้นแลว้ 

มาตรา ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรอืสิ่งปลูกสร้างตลอดจนการอื่นที่จ าเป็นเพื่อ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรโีดยค าแนะน าของคณะกรรมการมอี านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

(๑) บริเวณหา้มขุดดินหรอืถมดิน 

(๒) ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรอืเนินดินตามชนิดของดินความลึกและขนาดของ

บ่อดนิที่จะขุดดิน ความสูงและพืน้ที่ของเนินดนิที่จะถมดิน และระยะหา่งจากขอบบ่อดนิหรอืเนินดินถึงเขต

ที่ดนิหรอืสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น 



(๓) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรอืสิ่งปลูกสร้าง 

(๔) วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก 

(๕) หลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรอืถมดิน 

มาตรา ๗ ในกรณีที่ได้มกีารออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้วให้องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนัน้ เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๘ ในกรณีที่ยังมไิด้มกีารออกกฎกระทรวง

ก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ ให้องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้น

ได้ในกรณีที่ได้มกีารออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว้  ถ้าตอ่มามีการออก

กฎกระทรวงก าหนดเรื่องนั้น ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรอืแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน

ยกเลิก และให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใชบ้ังคับต่อไปได้

จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหมต่ามมาต รา ๘ แตต่้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้

บังคับการยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสาม ย่อมไมก่ระทบกระเทือนต่อการด าเนนิการที่ได้กระท าไป

แล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นน้ัน 

มาตรา ๘ ในกรณีที่ได้มกีารออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๖ แล้ว ให้อง ค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องน้ันได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวง โดยไม่ขัดหรอืแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่ องนัน้ขัดหรอืแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว เนื่องจากมี

ความจ าเป็นหรอืมีเหตุผลพเิศษเฉพาะท้องถิ่น 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม  (๒) ให้มผีลใชบ้ังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

และได้รับอนุมัตจิากรัฐมนตรคีณะกรรมการจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรอืไม่ให้ความเ ห็นชอบใน

ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน้ ถ้าไม่ให้ความเห็น

ชอบให้แจ้งเหตุผลใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ทราบด้วย ถ้าคณะกรรมการพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่น

นั้นไมเ่สร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถอืว่าคณะกรรมการได้ใหค้วามเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่น

นั้นแล้ว และใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรเีพื่อสั่งการตอ่ไป ถ้ารัฐมนตรไีม่สั่งการภายใน

สามสิบวันนับแตว่ันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนัน้ให้ถือว่ารัฐมนตรไีด้อนุมัติตามวรรคสอง 

มาตรา ๙ การแจ้งหรอืการส่งค าสั่ งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ให้ท าเป็นหนังสอืส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้แจง้ ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน เจา้ของที่ดิน หรอืตัวแทน แลว้แตก่รณี ณ ภูมลิ าเนา

ของผู้นัน้ หรอืจะท าเป็นหนังสือและใหบุ้คคลดังกล่าวลงลายมอืชื่อรับแทนการส่งทางไปรษณีย์ก็ได้ใน กรณีที่

ไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ใหป้ิดประกาศส าเนาหนังสือแจง้หรอืค าสั่ง แล้วแตก่รณี ไว้ในที่เปิดเผย

และเห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มกีารขุดดินหรอืถมดิน และใหถ้ือว่าผูแ้จ้ง ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน เจ้าของที่ดิน หรอื

ตัวแทน ได้ทราบค าสั่งนั้น เมื่อพน้ก าหนดเจ็ดวันนับแตว่ันที่ได้มกีารปิดประกาศดังกล่าว 

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และมีอ านาจออก

กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้และก าหนดกิจการอื่นเพื่อ



ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงน้ัน เมื่ อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับ

ได้ 

หมวด ๑ 

คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน 

______________________________ 

 

มาตรา ๑๑ ให้มคีณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการขุดดินและถมดิน” ประกอบด้วยอธิบดี

กรมโยธาธิการและผังเมือง*เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกรมทรัพยากรธรณี ผูแ้ทนกรมที่ดิน ผูแ้ทนกรม

พัฒนาที่ดนิ ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมศิลปากร ผู้แทนส านักนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผูแ้ทนกรมการผังเมอืง ผูแ้ทนสภาวิศวกร และผู้แทนสภาสถาปนิกแหง่

ละหนึ่งคน และผูท้รงคุณวุฒิอกีไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและให้หัวหน้าส านักงาน

คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง* เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๒ ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๖ 

(๒) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 

(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่รัฐมนตรมีอบหมาย 

 

มาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรแีตง่ตัง้มวีาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี ในกรณีมีการแตง่ตัง้กรรมการ

ในระหวา่งที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมวีาระอยู่ในต าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึน้หรอืแตง่ตัง้แทน

ต าแหน่งที่วา่ง ให้ผู้ได้รับการแตง่ตัง้นัน้อยู่ในต าแหนง่เท่ากับวาระที่เหลอือยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

นั้น 

 กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน 

มาตรา ๑๔ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๓ กรรมการซึ่งรัฐมนตรแีตง่ตัง้พ้นจาก

ต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดใหจ้ าคุก เว้นแ ต่เป็นโทษส าหรับความผดิที่กระท าโดย

ประมาทหรอืความผิดลหุโทษ 

 



มาตรา ๑๕ การประชุมของคณะกรรมการตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ

ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรอืไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ ใหก้รรมการ

ซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินจิฉัยชีข้าดของที่ประชุมให้ถือเสียงขา้งมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ใหป้ระธานในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

มาตรา ๑๖  คณะกรรมการมีอ านาจแต่งตั้งคณะ อนุกรรมการเพื่อพิจารณา หรอืปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย ตลอดจนเชญิบุคคลใด ๆ มาให้ข้อเท็จจรงิ ค าอธิบายค าแนะน าหรอืความเห็นได้ 

ให้น ามาตรา ๑๕ มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

หมวด ๒ 

การขุดดิน 

_________________________ 

 

มาตรา ๑๗ ผูใ้ดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพืน้ดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดนิ

เกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรอืมีความลึกหรอืพืน้ที่ตามที่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจา้

พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังตอ่ไปนี้  

(๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท าการขุดดิน 

(๒) แผนผังแสดงเขตที่ดนิและที่ดนิบริเวณข้างเคียง 

(๓) รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 

(๔) วิธีการขุดดินและการขนดิน 

(๕) ระยะเวลาท าการขุดดนิ 

(๖) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มคีุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๗) ที่ตัง้ส านักงานของผู้แจง้ 

(๘) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสว่นได้เสียเกี่ยวกับที่ดนิที่จะท าการขุดดิน 

(๙) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ถ้า      

ผูแ้จ้งได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรั บแจ้งตามแบบที่

เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้ และให้     

ผูแ้จ้งเริ่มตน้ท าการขุดดินตามที่ได้แจง้ไว้ได้ตัง้แต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้     

เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่มกีารแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจง้ไม่แก้ไข

ให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ผู้แจง้ได้รับแจง้ให้แก้ไขจากเจา้พนักงานท้องถิ่น ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมี

อ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล ถ้าผู้แจง้ได้แก้ไขใหถู้กต้อง ภายในเวลาที่ก าหนดตาม

วรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจง้ภายในสามวันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้ที่ถูกต้อง        

ผูไ้ด้รับใบรับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



มาตรา ๑๘ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เก็บได้ตามมาตรา ๑๗ วรรคห้า ให้เป็นรายได้ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่มกีารขุดดินนัน้ 

มาตรา ๑๙ ในระหวา่งการขุดดนิ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผัง บริเวณและรายการไว้ที่

สถานที่ขุดดินหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้พนักงานเจา้หนา้ที่ตรวจดูได้ 

ถ้าใบรับแจ้งช ารุด สูญหา ย หรอืถูกท าลายในสาระส าคัญ ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ขอรับใบแทน

ใบรับแจ้งต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ทราบถึงการช ารุดสูญหายหรอืถูกท าลาย

ดังกล่าว 

มาตรา ๒๐ ผูขุ้ดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องท าการขุดดินใหถู้กต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 

มาตรา ๒๑ ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ ต้องควบคุมลูกจา้งหรอืตัวแทนใหป้ฏิบัติตามมาตรา ๒๐ และต้องรับ

ผดิในการกระท าของลูกจา้งหรอืตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้างหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

มาตรา ๒๒ การได้รับใบรับแจ้งจากเจา้พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้

ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรอืต่อสภาพแวดล้อมผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน        

ผูค้รอบครองที่ดิน ลูกจา้งหรอืตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้ เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ตอ้ง

รับผิดตามกฎหมาย 

มาตรา ๒๓ การขุดบ่อน้ าใช้ที่มพีืน้ที่ปากบ่อไม่เกินสี่ตารางเมตร ผูขุ้ดดินไม่ตอ้งแจง้ตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

มาตรา ๒๔ การขุดดินโดยมีความลกึจากระดับพืน้ดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดนิของ

ผูอ้ื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัด การป้องกันการพังทลายของดินตาม

วิสัยที่ควรกระท า 

มาตรา ๒๕ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกด าบรรพ์ หรือแร่ที่มคีุณค่าทางเศรษฐกิจหรอื

ทางการศึกษาในด้านธรณีวทิยา ให้ผู้ขุดดินตามมาตรา ๑๗ มาตรา ๒๓ หรอืมาตรา ๒๔ หยุดการขุดดินใน

บริเวณนั้นไว้ก่อนแลว้รายงานใ หเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่พบ และให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นแจง้ให้กรมศลิปากรหรอืกรมทรัพยากรธรณี แล้วแต่กรณี ทราบโดยด่วนในกรณีเชน่นี ้ให้ผู้ขุดดิน

ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ 

 

หมวด ๓ 

การถมดิน 

_________________________ 

 

มาตรา ๒๖ ผูใ้ดประสงค์จะท าการถ มดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดนิต่างเจา้ของที่อยู่

ข้างเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรอืมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศ

ก าหนด ต้องจัดให้มกีารระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ขา้ง เคียงหรอื

บุคคลอื่น พืน้ที่ที่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตร 



การถมดินที่มพีืน้ที่เกินสองพันตารางเมตร หรอืมีพื้นที่เกินกว่าที่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดตาม

วรรคหนึ่ง นอกจากจะต้องจัดให้มกีารระบายน้ าตามวรรคหนึ่งตอ้งแจ้ งการถมดินนั้นต่อเจา้พนักงานท้องถิ่น

ตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด ถ้าผู้แจง้ได้ด าเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ใหเ้จ้า

พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้น

ภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่ ได้รับแจง้ และให้ผู้แจง้เริ่มต้นท าการถมดินตามที่ได้แจง้ไว้ได้ตัง้แต่วันที่ได้รับใบรับ

แจ้ง ให้น าบทบัญญัติมาตรา ๑๗ วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ และมาตรา ๒๒ 

มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๒๗ ผูถ้มดินตามมาตรา ๒๖ ต้องท าการถมดินให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ 

มาตรา ๒๘ ผูถ้มดินตามมาตรา ๒๖ ต้องควบคุมลูกจา้งหรอืตัวแทนใหป้ฏิบัติตามมาตรา ๒๗ และต้องรับ

ผดิในการกระท าของลูกจา้งหรอืตัวแทนซึ่งได้กระท าในทางการที่จ้างหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย  

หมวด ๔ 

พนักงานเจ้าหนา้ที่ 

___________________________ 

 

มาตรา ๒๙ ผูใ้ดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้วา่อาจได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรอืถม

ดินอันไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๔ หรอืมาตรา ๒๗ มีสทิธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุด

การขุดดินหรอืถมดินนั้นได้เมื่อได้รับค ารอ้งขอตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้ าที่

เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรอืถมดินและรายงานต่อเจา้พนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า

ความเสียหายได้เกิดขึ้นหรอือาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรอืถมดินนั้นใหม้ีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสอืสั่งให้   

ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน หรอืเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรอืถมดิ นหรอืจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

หรอืจัดการแก้ไขการขุดดินหรอืถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรานี ้ให้

หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจา้พนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย 

มาตรา ๓๐ พนักงานเจ้าหนา้ที่มอี านาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ที่มกีารขุดดินต ามมาตรา ๑๗ หรอืการถม

ดินตามมาตรา ๒๖ ว่าได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรอืกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นหรอืประกาศที่

ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรอืไม่ ทั้งนี ้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรอืในระหวา่งเวลา

ท าการ และให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรอืตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอ านวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหนา้ที่เห็นวา่การขุดดินหรอืการถมดินได้ก่อหรอือาจก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหนา้ที่รายงานต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นให้มคี าสั่งให้ผู้ขุดดิน 

ผูถ้มดิน หรอืเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรอืการถมดิน หรอืจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรอื

จัดการแก้ไขการขุดดินหรอืการถมดินนัน้ แล้วแตก่รณี และใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจออกค าสั่งเป็น

หนังสือตามที่เห็นว่าจ าเป็นเพื่อป้องกันหรอืระงับความเสียหายนั้นได้ 

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  ให้พนักงานเจา้หนา้ที่มคี าสั่งเป็นหนังสือใหผู้ขุ้ดดิน ผูถ้มดินหรอืเจ้าของที่ดิน

หยุดการขุดดินหรอืการถมดิน หรอืจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรอืจัดการแก้ไขการขุดดินหรอื



ถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจ าเป็นได้ แลว้รายงานให้เจา้พนักงานท้องถิ่นทราบทันที ถ้าเจ้า พนักงานท้องถิ่น

เห็นชอบด้วยกับค าสั่งของพนักงานเจ้าหนา้ที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมหีนังสือภายในเจ็ดวันนับแตว่ันที่

พนักงานเจ้าหนา้ที่ได้มคี าสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานเจ้าหนา้ที่ และให้ถือว่าค าสั่ง

ของพนักงานเจ้าหนา้ที่เป็นค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่นมาตั้งแตต่้น 

ถ้าเจา้พนักงานท้องถิ่นไม่มหีนังสือสั่งภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ค าสั่งของพนักงาน

เจ้าหนา้ที่เป็นอันสิ้นผล 

มาตรา ๓๒ ในการปฏิบัติหนา้ที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหนา้ที่ตอ้งแสดงบัตรประจ าตัวพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ตอ่บุคคลที่เกี่ยวข้อง บัตรประจ าตัวพนักงานเจ้าหนา้ที่ ให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๓ ในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหนา้ที่เป็นเจา้

พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

หมวด ๕ 

การอุทธรณ์ 

__________________________ 

 

มาตรา ๓๔ ผูขุ้ดดิน ผูถ้มดิน หรอืเจ้าของ ที่ดนิผู้ใดไม่พอใจค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๙ 

วรรคสอง หรอืมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ให้มีสทิธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อผู้วา่ราชการจังหวัด

ภายในสามสิบวันนับแตว่ันที่ทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่ผู้วา่ราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ออกค าสั่งตามวรรคหนึ่งในฐา นะเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้

อุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจา้พนักงาน

ท้องถิ่น ถ้าผูอุ้ทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่นให้ยื่นค าขอทุเลาพร้อม

อุทธรณ์ ในกรณีเช่น นี ้ผู้วา่ราชการจังหวัดหรอืคณะกรรมการจะอนุญาตใหทุ้เลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ 

หรอืจะสั่งให้วางเงนิหรอืหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้  ให้ผู้วา่ราชการจังหวัดหรอื

คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี พิจารณาค าวนิิจฉัยอุทธรณ์ใหแ้ล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตว่ั นที่ได้รับ

อุทธรณ์ ค าวนิิจฉัยของผู้วา่ราชการจังหวัดหรอืคณะกรรมการใหเ้ป็นที่สุด 

 

หมวด ๖ 

บทก าหนดโทษ 

____________________________ 

 

มาตรา ๓๕ ผูใ้ดท าการขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรอืท าการถมดินตามมาตรา ๒๖วรรคสาม โดยไม่ได้รับใบ

รับแจ้งจากเจา้พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง หรอืมาตรา ๒๖ วรรคสี่ แล้วแต่กรณี ต้องระวาง

โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอืปรับไม่เกินหา้หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 



หากการกระท าตามวรรคหนึ่งเกิดขึน้ในบริเวณหา้มขุดดินหรอืถมดินตามมาตรา ๖ (๑) ผูน้ั้นต้องระวางโทษ

จ าคุกไม่เกินสองปี หรอืปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๓๖ ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๐ หรอืมาตรา ๒๗ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับ

เป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา ๓๗ ผูใ้ดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่น

บาท 

มาตรา ๓๘ ผูใ้ดขัดขวางหรอืไม่อ านวยความสะดวกตามสมควรแก่พนักงานเจ้าหนา้ที่ในการปฏิบัติการตาม

มาตรา ๓๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท 

มาตรา ๓๙ ผูขุ้ดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรอืปรับไม่เกินหา้

พันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๐ ผูใ้ดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้หยุดการขุดดินหรอืการถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรค

สอง หรอืมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรอื

ปรับไม่เกินหา้หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๔๑ ผูใ้ดได้รับค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้จัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรอืจัดการ

แก้ไขการขุดดินหรอืถมดินตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง หรอืมาตรา ๓๑วรรคหนึ่งหรอืวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตาม

ค าสั่งนั้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาทและปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกินหา้ร้อยบาท ตลอดเวลา

ที่ไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรา ๔๒ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสองให้เจา้พนักงานท้องถิ่น

หรอืผูซ้ึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบปรับผู้ตอ้งหาได้เมื่อผูต้้องหาได้ช าระค่าปรับตาม

จ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาอาญา 

มาตรา ๔๓ ในกรณีที่หา้งหุ้นสว่น บริษัทหรอืนิตบิุคคลอื่นกระท าความผดิตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการ 

ผูจ้ัดการหรอืบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการกระท าอันเป็นความผดินั้นตอ้งระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ส าหรับ

ความผิดนัน้ ๆ ดว้ย เว้นแต่จะพิสูจนไ์ด้ว่าการกระท านัน้ได้กระท าโดยตนมิได้รูเ้ห็นหรอืยินยอมด้วย 

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มกีารกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่

ใกล้ชิดหรือติดตอ่กับที่ดนิที่มีการกระท าความผดิเกิดขึ้นและได้รับความเสียหาย เนื่องจากการกระท า

ความผิดนัน้ เป็นผูเ้สียหายตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีพิจารณาความอาญา 

 

บทเฉพาะกาล 

___________________________ 

 

มาตรา ๔๕ ผูใ้ดขุดดินหรือถมดินอันมลีักษณะที่ตอ้งแจง้ตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้อยู่

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มผีลใชบ้ังคับในท้องที่ใด ให้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ หรอืมาตรา ๒๖ แล้วแต่กรณี 



ภายในสิบห้าวันนับแตว่ันที่พระราชบัญญัตินี้มผีลใชบ้ังคับในท้องที่นั้น และเมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าผูน้ั้น

ได้รับใบรับแจ้งตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ผูร้ับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน หลกีภัย 

นายกรัฐมนตรี 

 



 

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย 

____________________________________ 

 

ค่าธรรมเนียม 

(๑) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรอืถมดิน ฉบับละ ๒,๐๐๐ บาท 

(๒) ค่าคัดส าเนาหรอืถ่ายเอกสาร หนา้ละ ๕ บาท 

ค่าใช้จ่าย 

(๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ ให้จา่ยเท่าที่จ าเป็นและใช้จ่ายไปจรงิขุดดินหรือถมดิน 

(๒) ค่าเบีย้เลีย้งในการเดินทางไปตรวจสอบ ให้จา่ยเท่าที่จ าเป็นตามสถานที่ขุดดินหรอืถมดินระเบียบ

ของทางราชการแก่ผูไ้ปท างานเท่าอัตราของทางราชการ 

 

หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี ้คอื โดยที่ปัจจุบันมีการขุดดินเพื่อน าดินไปถม

พืน้ที่ที่ท าการก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรอืเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวาง แตก่ารขุดดิ นหรอืถมดินดังกล่าวยังไม่

เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการจงึอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สนิและความปลอดภัยของประชาชนได้ 

สมควรใหม้ีกฎหมายว่าดว้ยการขุดดินและถมดินเพื่อให้การขุดดินหรอืถมดินในเขตเทศบาล กรุงเทพมหานคร 

เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎ หมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึ้น  ซึ่งรัฐมนตรวี่าการ

กระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาและบริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้ังคับ

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมอืง และในท้องที่อื่นที่

รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศก าหนดเป็นไ ปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  จงึจ าเป็นต้องตรา

พระราชบัญญัตินี้ 

*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติใหส้อดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕  

มาตรา ๙ ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ .ศ. ๒๕๔๓ ให้แก้ไขค าว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรม

โยธาธิการและผังเมือง ” ค าวา่ “อธิบดีกรมโยธาธิการ ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ” และค าวา่ 

“ผูแ้ทนส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม” เป็น “ผูแ้ทนส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม” 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบับนี ้คอื โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติใหจ้ัดตัง้สว่นราชการขึ้นใหมโ่ดยมีภารกิจใหม ่ซึ่งได้มกีารตราพระราช

กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วน

ราชการ รัฐมนตรผีูด้ ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของสว่นราชการใหม่ โดยให้

มีการแก้ไขบทบัญญัติตา่ง ๆ ใหส้อดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย ฉะนัน้ เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตาม



หลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จงึสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย

ให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหา

ในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่วา่ตามกฎหมายใดได้มกีารโอนภาร กิจของสว่นราชการหรือผู้รับผดิชอบตาม

กฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายใหม้ีการเปลี่ยนชื่อส่วน

ราชการ รัฐมนตร ีผู้ด ารงต าแหน่งหรอืผูซ้ึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และ

เพิ่มผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรม การให้ตรงตามภารกิจที่มกีารตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของ

ส่วนราชการใหม่รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มกีารยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวจึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกา นี้ 

 


