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บทที่ 4
การศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศญี่ปุ่น
1. ความทั่วไปตามบริบทของประเทศ
ค�ำในภาษาญี่ปุ่นที่ตรงกับค�ำในภาษาไทยว่า  “ขุดดิน/ดินที่ขุดออก” มีอยู่ 2 ค�ำ คือ “掘削”
(Kussaku คุซซาคุ (Digging)) และ “切土” (Kirido คิริโดะ (Cutting)) ซึ่ง “掘削” (Kussaku) หมายถึง
การขุดลงไปในดินหรือหินให้เกิดรู ส่วน “切土” (Kirido) หมายถึงการขุดให้ที่สูงราบลงมา หรือดินที่ขุด
ออกดังกล่าวซึ่งนับเป็นการใช้ประโยชน์ในที่ดินประการหนึ่ง ภายใต้หลักการทั่วไปว่าด้วยการแทรกแซงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินให้น้อยที่สุด (Minimal Intervention) รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น มาตรา 29 วรรค 2
ก�ำหนดว่าสิทธิในทรัพย์สินให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎหมายและจะต้องสอดคล้องต่อสวัสดิภาพของส่วน
รวม (Public Welfare) และประเทศญี่ปุ่นไม่ได้แยกกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินออกจากกฎหมาย
ว่าด้วยการก่อสร้าง (Construction Law) และสามารถใช้มาตรการเสริมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ประกอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการควบคุมกิจกรรมในลักษณะเดียวกันได้โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (地方公共団体) ของญี่ปุ่นเป็นนิติบุคคล
และสามารถแบ่งประเภทคร่าว ๆ ได้ดังต่อไปนี้
1.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบธรรมดา (普通地方公共団体)

a.

จังหวัด (都道府県)

b.

เทศบาล (市町村)

2.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (特別地方公共団体)

a.

เขตพิเศษ (特別区)

b.

สหภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (地方公共団体の組合)

c.

เขตทรัพย์สิน (財産区)

		โดยจังหวัดมีอาณาเขตครอบคลุมเทศบาล

แต่จังหวัดโดยหลักไม่มีอำ�นาจสั่งการเทศบาล
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ (ราชการส่วนกลาง) จังหวัด และเทศบาล โดยมากเป็นไปในลักษณะการแบ่ง
หน้าที่ เช่น งานดับเพลิงอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาล งานตำ�รวจอยู่ในความรับผิดชอบของจังหวัด
ส่วนการป้องกันประเทศ (กองกำ�ลังป้องกันตนเอง (自衛隊 หรือ Japan Self-Defense Force (JSDF))
อยู่ในความรับผิดชอบของราชการส่วนกลาง และจังหวัดกับเทศบาลจะไม่ทำ�งานโดยแข่งขันกันเนื่องจาก
มีการแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่ในระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน   ทั้งนี้
เทศบาลนคร (市) ที่มีประชากรห้าแสนคนขึ้นไป อาจถูกตั้งให้เป็น “นครพิเศษ” (政令指定都市 (city
designated by the cabinet ordinance) หรือ 指定都市 (designated city)) ได้โดยกฎคณะรัฐมนตรี
(政令 cabinet ordinance) และเทศบาลนครที่มีประชากรสองแสนคนขึ้นไป อาจถูกตั้งให้เป็น “นคร
หลัก” (中核市 main city) ได้ นครพิเศษและนครหลักจะมีอำ�นาจดำ�เนินงานของจังหวัดได้บางประการ
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2. รายชื่อกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายฉบับหลักที่ควบคุมการขุดดิน (切土) และการถมดิน (盛土) คือพระราชบัญญัติควบคุม
การพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและอื่น ๆ) (พระราชบัญญัติฉบับเลขที่ 36 ค.ศ. 1961) (宅地造成等規
制法 (Act on Regulation of Residential Land Development and etc., Act No. 36 of 1961)
ซึ่งในการจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์เบื้องต้นนี้คณะที่ปรึกษาเห็นสมควรวิเคราะห์สาระของพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้เป็นหลัก เนื่องจากเป็นกฎหมายที่มีกระบวนการในการควบคุมการขุดดินและถมดินบางส่วนเป็นการ
ทั่วไปในลักษณะท�ำนองเดียวกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
ที่อาจมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติการผังเมือง (พระราชบัญญัติฉบับเลขที่ 100 ค.ศ. 1968)
(City Planning Act, Act No. 100 of 1968)
อนึ่ง ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายเฉพาะที่ก�ำหนดให้การขุดดิน (掘削) ในบางกรณีต้องขออนุญาต
หรือแจ้งไปยังทางการเสียก่อนอยู่หลายฉบับด้วยกัน แต่เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ อาทิ กฎหมาย
ป้องกันการกัดเซาะ (砂防法) กฎหมายบ่อน�้ำร้อน (温泉法) กฎหมายคุ้มครองสมบัติทางวัฒนธรรม (文
化財保護法) กฎหมายป่าไม้ (森林法) กฎหมายชายทะเล (海岸法) กฎหมายแม่น�้ำ (河川法) กฎหมาย
พื้นที่สีเขียวในเมือง (都市緑地法) กฎหมายพื้นที่สีเขียวเพื่อการผลิต (生産緑地法) กฎหมายมาตรการ
ป้องกันมลพิษทางดิน (土壌汚染対策法) และกฎหมายทัศนียภาพ (景観法)
3. เจตนารมณ์ของกฎหมาย
      พระราชบัญญัติควบคุมการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและอื่น ๆ) (พระราชบัญญัติ ฉบับ
เลขที่ 36 ค.ศ. 1961) (宅地造成等規制法 (Act on Regulation of Residential Land Development
and etc., Act No. 36 of 1961) ใน Art. 135 บัญญัติถึงเจตนารมณ์ไว้ว่า  พระราชบัญญัติฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์หลักในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเพื่อสวัสดิภาพของส่วนรวม
(public welfare) โดยการกำ�หนดกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากอุบัติภัยเกี่ยวกับดินหรือโคลน
ตะกอนถล่มที่เป็นผลอันสืบเนื่องมาจากกิจกรรมการพัฒนาที่ดินหรือการถมดินในบริเวณที่อยู่อาศัย
Article 1 This Act aims to protect the lives and property of the people and to contribute to the welfare of the public, by carrying
out the necessary regulations to prevent disasters due to landslide or sediment runoff caused by the development and reclamation
of residential areas.
35
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4. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกฎหมาย
กลไกหลั ก ตามกฎหมายฉบั บ นี้ คื อ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด (Prefectural Governor)
ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตจังหวัด กระท�ำการในฐานะของจังหวัด (prefecture) ซี่งถือเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งในระบบกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ส่วนราชการ เช่น กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว
(Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) กระทรวงการก่อสร้าง (Ministry of
Construction) หรือ กระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labor and Welfare)
อาจเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะองค์กรกลางผู้ก�ำหนดมาตรฐานทางเทคนิคให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นน�ำไปใช้ประกอบการบังคับการตามกฎหมาย
5. บทวิเคราะห์
5.1 ความมีผลใช้บังคับของกฎหมายในเชิงพื้นที่
โดยสอดคล้องกับหลักการทั่วไปว่าด้วยการแทรกแซงการใช้ประโยชน์ที่ดินให้น้อยที่สุด
(Minimal Intervention) แม้ว่า Act on Regulation of Residential Land Development and etc.
มีผลใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรเป็นการทั่วไปในเบื้องต้น เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกเขตพื้นที่สามารถ
ริเริ่มกระบวนการบังคับการตามกฎหมายได้เองโดยมิต้องอาศัยอ�ำนาจการประกาศเขตบังคับการตาม
กฎหมายในลักษณะอันเป็นเงื่อนไขจากรัฐบาลหรือส่วนราชการ แต่กระบวนการในการควบคุมดูแลกิจกรรม
เกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินผ่านระบบการอนุญาต (permit system) นั้นจะกระท�ำในท้องที่ใดจะเป็นไป
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรประกาศก�ำหนด   ทั้งนี้ โดยผ่านการปรึกษาหารือร่วมกันกับองค์กร
ปกครองท้องถิ่นระดับเทศบาลในเขตพื้นที่ของจังหวัดถึงเหตุผลความจ�ำเป็นในการประกาศเขตพื้นที่ดังกล่าว
ในกรณีที่เห็นว่าอาจเป็นเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติภัยซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมการพัฒนาที่ดิน
หรือการถมดิน36
5.2 บทนิยามเกี่ยวกับค�ำว่า “ดิน” “การขุดดิน” และ “การถมดิน”
             Act on Regulation of Residential Land Development and etc ควบคุม
ในบริเวณที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย (Residential Land; 宅地) ซึ่งในพระราชบัญญัตินี้หมายถึง ที่ดินอื่น
นอกจากที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ดินเพื่อการปศุสัตว์ ป่าไม้ และถนน สวนสาธารณะ แม่น้ำ�  และสิ่งปลูก
สร้างเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎคณะรัฐมนตรี (Art. 2 (1)) และมีบทนิยามกิจกรรม
ที่จะควบคุมอันเกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินรวมเป็นคำ�เดียว คือ “การพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย”
(Residential land development; 宅地造成) ในกฎหมายนี้ หมายถึง การกระทำ�ตามที่ได้บัญญัติไว้
ในกฎคณะรัฐมนตรี (Cabinet Ordinance) อันเป็นการกระทำ�เพื่อให้ที่ดินนอกจากที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
Article 3 (1) When prefectural governors recognize that it is necessary to achieve the purpose of this law, they listen to the opinions
of the relevant municipal mayors (Includes the head of the special district. same as below), about urban areas or the land areas
that are possible to be urban areas where disasters are likely to occur along with the creation and reclamation of residential land,
and if it is necessary to regulate the construction about residential land creation and reclamation, they can designate as a regulation
area of residential land development construction.
36
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กลายเป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะของดินในที่ดินเพื่อการอยู่
อาศัย (เว้นแต่การทำ�ให้ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยไม่เป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยอีกต่อไป) (Art 2 (2) 37
5.3 ระบบการควบคุมหรือก�ำกับดูแลกิจกรรมการขุดดินหรือถมดิน
กระบวนการหลัก เป็นระบบการควบคุมดูแลในระดับของจังหวัด (Prefecture) ผ่าน
ระบบอนุญาต (Permit System) โดยมีสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
5.3.1 ขอบเขตการบังคับใช้ และการกระท�ำที่ต้องขออนุญาต
พระราชบัญญัตินี้ให้อำ�นาจผู้ว่าราชการจังหวัดรับฟังความคิดเห็นของนายกเทศมนตรี
เทศบาลที่เกี่ยวข้อง และกำ�หนดให้บริเวณเมืองที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยพิบัติจากการพัฒนาที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัย หรือเขตพื้นที่ที่จะมีการทำ�ให้เป็นบริเวณเมือง ซึ่งทั้งสองกรณีจำ�เป็นต้องควบคุมการก่อสร้าง
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัยตาม Art. 3 (1) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เขตพื้นที่ควบคุม”)
           ดังได้กล่าวแล้วว่าที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในพระราชบัญญัตินี้หมายถึงที่ดินอื่น
นอกจากที่ดินเพื่อการเกษตร ที่ดินเพื่อการปศุสัตว์ ป่าไม้ และถนน สวนสาธารณะ แม่น�้ำ และสิ่งปลูกสร้าง
เพื่ อ สาธารณประโยชน์ อื่ น ตามที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ นกฎคณะรั ฐ มนตรี (Art. 2 (1)) และการพั ฒ นาที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัยในพระราชบัญญัตินี้หมายถึง การกระท�ำตามที่ได้บัญญัติไว้ในกฎคณะรัฐมนตรี (Cabinet
Ordinance) อันเป็นการกระท�ำเพื่อให้ที่ดินนอกจากที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยกลายเป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
หรือที่เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะของดินในที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย (เว้นแต่การท�ำให้ที่ดินเพื่อ
การอยู่อาศัยไม่เป็นที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยอีกต่อไป) (Art. 2 (2))
         ตามกฎคณะรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายควบคุมการพัฒนาที่ดินเพื่อการ
อยู่อาศัยและอื่น ๆ (宅地造成等規制法施行令 ต่อไปนี้จะเรียกว่า  “กฎคณะรัฐมนตรี”) ข้อ 3
การกระท�ำอันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะของดินตามกฎหมายนี้ซึ่งจะต้องขออนุญาตต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัด หมายถึง
(1) การขุดดินจนเกิดเป็นที่สูงชันเกิน 2 เมตร
(2) การถมดินจนเกิดเป็นที่สูงชันเกิน 1 เมตร
(3) การขุดดินและถมดินในเวลาเดียวกัน โดยส่วนที่ถมขึ้นไปนั้นเกิดเป็นที่สูงชันไม่
เกิน1 เมตร แต่โดยรวมเกิดที่สูงชั้นเกิน 2 เมตร
(4) การขุดดินหรือถมดินที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) ถึง (3) ที่มีพื้นที่ที่ขุดดินหรือถม
ดินเกินกว่า 500 ตารางเมตร

Article 2  In this Act, the meanings of the terms listed in the following items shall be as prescribed in those items.
(1) Residential land: The land apart from the land provided for farmland, grass grazing land, forest and roads, parks, rivers and
other public facilities determined by a Cabinet Ordinance.
(2) Residential land development: The thing is determined by Cabinet Ordinance in order to change the land excepting
residential land to residential land, or change the character of land in residential land (Except what is done to make residential land
to the land other than residential land).
37
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ค�ำว่า  “ที่สูงชัน” ตามกฎคณะรัฐมนตรีนี้ หมายถึงที่ดินที่พื้นดินระดับต�่ำที่สุดท�ำมุมกับ
พื้นผิวส่วนที่ชันขึ้นไปเป็นมุมมากกว่า 30 องศาซึ่งมิใช่ชั้นหินแข็ง (เว้นแต่ช้ันหินที่กร่อนลงจนเห็นได้ชัด) (ข้อ
1 (2))
ก่อนลงมือท�ำการก่อสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ควบคุม ผู้
ก่อสร้าง (ในกฎหมายนี้หมายถึงผู้ที่ว่าจ้างผู้อื่นให้ท�ำการก่อสร้างอันเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
หรือผู้ที่ลงมือก่อสร้างด้วยตนเอง (Art. 2 (5)38 ของ Act on Regulation of Residential Land
Development and etc. ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงที่ดิน
โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว โดยต้องยื่นแบบแปลนการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ข้อมูล
ประกอบการขออนุญาตดังต่อไปนี้ ก. พื้นที่ของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดินข. ปริมาณดินที่จะขุดหรือถม ค.
ก�ำแพงกั้นดิน ง. ทางระบายน�้ำ จ. วิธีป้องกันผิวที่สูงชัน ฉ. มาตรการส�ำหรับป้องกันอันตรายระหว่างก่อสร้าง
ช. มาตรการอื่น ๆ ซ. ก�ำหนดการเริ่มลงมือก่อสร้าง ฌ. ก�ำหนดการก่อสร้างเสร็จ ญ. ขั้นตอนก่อสร้างโดย
สังเขปเว้นแต่จะได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายผังเมือง (City Planning Act, Act No. 100 of 1968)
มาก่อนแล้ว ซึ่งภายใต้ระบบอนุญาต (Permit System) ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่ในการตรวจสอบแบบ
แปลนการก่อสร้างประกอบค�ำขออนุญาต ในกรณีที่เห็นว่าแบบแปลนดังกล่าวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาต ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมสามารถเพิ่ม
เงื่อนไขใด ๆ ที่จ�ำเป็น เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจากการก่อสร้างก็ได้ (Art. 8)39
5.3.2 การยกเว้นการขออนุญาต กรณีการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโดยภาครัฐ
นอกจากกรณีที่เป็นการด�ำเนินการที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายผังเมืองมา
ก่อนซึ่งไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ Art. 1140 ยังได้ก�ำหนดว่าการก่อสร้างอันเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ควบคุมที่ด�ำเนินการโดยรัฐหรือจังหวัด (ในกรณีพื้นที่ของนครพิเศษ
หรือนครหลัก ให้หมายถึงนครพิเศษหรือนครหลักนั้นด้วย) ถ้าท�ำไปโดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างรัฐหรือ
จังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ถือว่าได้มีการอนุญาตแล้ว จากบทบัญญัตินี้จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าหากรัฐ
ต้องการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ต้องได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดเสียก่อนจึงจะด�ำเนินการได้โดย
ไม่ต้องขออนุญาตอีก แต่ในกรณีที่จังหวัดต้องการจะพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ควบคุมใน
จังหวัดตนเอง ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ต้องด�ำเนินการประชุมร่วมกับผู้ใดอีก เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้
มีอ�ำนาจสูงสุดของจังหวัดนั้นตามกฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น (地方自治法) Art. 139
Article 2   In this Act, the meanings of the terms listed in the following items shall be as prescribed in those items.
(5) Creator: A contractor of a contract concerning creation or reclamation of a residential land, or a person who does the
work by himself or herself without using the contract.
39
Article 8 (1) In the regulation area of residential land development construction, about the construction related to residential land
development carried out, the creator shall obtain the permission of prefectural governor as determined by the Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism, before start that construction. However, it is not the limitation of the construction related to
residential land development, that adapted to the contents (Including what is regarded as the content under the provision of Article
35-2 (5) of this Act.) of the permission concerned to be carried out with permission of Article 29 (1) or (2) of the City Planning Act
(Act No.100 of 1968). (2) When the prefectural governor finds that the plan of construction about residential land development
pertaining to the application for the permission given in the main clause of the preceding paragraph does not conform to the
provisions of the following Article, the prefectural governor shall not give permission in the main clause of the same paragraph.
(3) The prefectural governor may attach the conditions required to prevent a disaster that accompanies the implementation of the
construction to the permission of the main clause of paragraph (1).
40
Article 11 With regard to the construction concerning residential land development conducted by the country or prefecture (about
the land in designated city or the area of core city, designated city or core city respectively. Hereinafter the same applies in this
Article.) in the the regulation area of residential land development construction, the permission of the main clause of Article 8
paragraph (1) shall be deemed to have been given when the consultations between the state or prefecture and the prefectural
governor is effected.
38
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อนุญาต

5.3.3 ระบบการแจ้งก่อนด�ำเนินการ (Notification System) ส�ำหรับผู้ไม่ต้องขอรับ

   ก่อนลงมือสร้างก�ำแพงกั้นดินหรือทางระบายน�้ำไม่น้อยกว่า  14 วัน ผู้ที่จะสร้าง
ก� ำ แพงกั้ น ดิ น หรื อ ทางระบายน�้ ำ (นอกจากผู ้ รั บ อนุ ญ าตตาม Art. 8) ต้ อ งแจ้ ง การก่ อ สร้ า งไปยั ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย นอกจากนี้ หากบุคคลนอกจากผู้รับอนุญาตตาม Art. 8 น�ำดินจากสถานที่อื่น
นอกจากที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยมาใช้ ต้องแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้ใช้ดินดัง
กล่าวด้วยเช่นเดียวกัน (Art. 15)41 ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว
5.4 หลักเกณฑ์ในการขุดดินและถมดิน
5.4.1 ข้อก�ำหนดด้านเทคนิคและวิชาชีพ
การก่อสร้างเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ควบคุมนั้นจะต้อง
เป็ น ไปตามมาตรฐานทางเทคนิ ค ตามที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ นกฎคณะรั ฐ มนตรี และข้ อ บั ญ ญั ติ จั ง หวั ด
ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ� ำ นาจจากกฎคณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง ก่ อ สร้ า งก� ำ แพงกั้ น ดิ น ระบบการระบายน�้ ำ และสิ่ ง
ปลู ก สร้ า งอื่ น ตามที่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ใ นกฎคณะรั ฐ มนตรี (ซึ่ ง คื อ เสากั น ดิ น เลื่ อ น (กฎคณะรั ฐ มนตรี ข ้ อ 4))
และให้ มี ม าตรการในการป้ อ งกั น ดิ น ถล่ ม จากการขุ ด ดิ น และถมดิ น โดยในบรรดามาตรการเหล่ า นั้ น
กฎคณะรัฐมนตรีและข้อบัญญัติจังหวัดสามารถก�ำหนดให้บางมาตรการต้องท�ำให้เป็นไปตามพิมพ์เขียว
ที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดในกฎคณะรัฐมนตรีได้ (Art. 9)42
                  ตัวอย่างมาตรฐานทางเทคนิคตามกฎคณะรัฐมนตรีข้อ 16 มาตรการป้องกันดินถล่ม
ที่จ�ำเป็นต้องท�ำโดยผู้มีคุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่การก่อสร้างก�ำแพงกั้นดินที่สูงเกิน 5 เมตร และการติดตั้งทาง
ระบายน�้ำของงานขุดดินหรือถมดินที่มีพื้นที่มากกว่า  500 ตารางเมตร ซึ่งผู้ที่จะวางแผนการติดตั้งก�ำแพ่ง
กั้นดินและทางระบายน�้ำดังกล่าวได้ ตามกฎคณะรัฐมนตรีข้อ 17 ต้องเป็นผู้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ในสาขาเกี่ยวกับการก่อสร้างและมีประสบการณ์การท�ำงานจริงไม่น้อยกว่าสองปี (หรือจบการศึกษาและมี
ประสบการณ์ท�ำงานจริงในลักษณะอื่น ซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎคณะรัฐมนตรีข้อดังกล่าว) หรือเป็นผู้ที่ได้รับ
การรับรองโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว
Article 15 (1) In the case of the designation of regulation area of residential land reclamation construction, the creator of the
construction about residential land creation carried out in said regulation area of residential land reclamation construction, shall notify
the prefectural governors of said construction work pursuant to the provision of the Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism, within 21 days from the date when get the designation.
(2) In the residential land of residential land development construction regulation area, a person who intends to conduct the construction
about retaining wall or other constructions (The person who has received the permission under the main clause of Article 8 paragraph
(1) or Article 12 paragraph (1), or who has made a notification under the provision of paragraph (2) of the same article, is excluded.),
shall notify the prefectural governors of such circumstance pursuant to the provision of the Ordinance of the Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism, by 14 days before the date of commencement of the construction.
(3) The person who convert land other than residential land to residential land within the regulation area of residential land development
construction (The person who has received the permission under the main clause of Article 8 paragraph (1) or Article 12 paragraph
(1), or who has made a notification under the provision of paragraph (2) of the same article, is excluded.), shall notify the prefectural
governors of such circumstance pursuant to the provision of the Ordinance of the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and
Tourism, within 14 days of the conversion.
42
Article 9 (1) The construction related to residential land reclamation/creation carried out in the regulation area of residential land
development construction, in accordance with the technical standards determined by the Cabinet Ordinance (With regard to the
matters delegated to prefectural rules in that Cabinet Ordinance, those rules are included.), for the installation of retaining walls,
drainage facilities and the facilities specified by other Cabinet Ordinance (hereinafter referred to as “retaining walls etc.”), must have
been taken the necessary measures for preventing disasters associated with other residential land development.
41
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รัฐบาล
โดยกระทรวงการก่อสร้าง และกระทรวงแรงงาน
เกณฑ์ข� นั ตํา� สําหรับการปฏิ บตั ิ

สมาคมวิชาชีพ / บริษัทต่ า งๆ
มาตรฐานงานด้ านต่างๆ
เพิ�มความละเอียดในประเด็นย่อยต่ างๆ

ลักษณะมาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับงานขุดและถมดินของประเทศญี่ปุ่นซึ่งด�ำเนินการผ่านการ
ก�ำหนดโดยองค์กรของรัฐ
5.4.2 การตรวจสอบภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ
  เมื่อการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ท�ำการก่อสร้าง จะต้องรับการตรวจ
สอบงานก่อสร้างโดยผู้ว่าราชการจังหวัด ตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว และถ้าเห็นว่าได้ท�ำการก่อสร้างโดยถูกต้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้อง
ออกหนังสือรับรองให้ (Art. 1343) ข้อมูลจากเอกสารที่เผยแพร่โดยจังหวัดกุมมะกล่าวไว้ว่า  แม้จะเป็นการ
พัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยที่ท�ำโดยรัฐหรือจังหวัดตาม Art. 11 ก็ตาม ก็อาจถูกบังคับตามมาตรการตาม
Art. 14 เพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหาย (ดังจะกล่าวในหัวข้อต่อไป) ได้ และต้องถูกตรวจสอบหลัง
จากก่อสร้างหลังเสร็จสิ้นตาม Art. 13 และถ้าก่อสร้างโดยถูกต้อง ก็จะได้รับหนังสือรับรองด้วย44

Article 13 (1) When the person who has received the permission of the main clause of Article 8 paragraph (1) completes the
construction pertaining to the permission, about whether the construction conforms to the prevision of Article 9 paragraph (1), it
must receive the inspection of prefectural governor pursuant to the provision of an Ordinances of the Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism.
(2) If the prefectural governors find that the construction conforms to the provision of Article 9 paragraph (1) as a result of
the inspection of the preceding paragraph, they shall grant the persons who have received the permission of the main clause of
Article 8 paragraph (1) a certificate of inspection passed according to the form specified by the Ordinance of the Ministry of Land,
Infrastructure, Transport and Tourism.
44
จังหวัดกุมมะ, กฎเกณฑ์พิเศษส�ำหรับรัฐและจังหวัด [ออนไลน์], เข้าถึงเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2562. แหล่งที่มา :
https://www.pref.gunma.jp/contents/000035230.pdf
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5.5 มาตรการบังคับทางกฎหมายเพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหาย
5.5.1 อ�ำนาจเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ�ำนาจเรียกรายงานจากเจ้าของ ผู้ดูแล หรือผู้ครอบครองที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยในเขตพื้นที่ควบคุม เกี่ยวกับการก่อสร้างที่ได้ท�ำในที่ดินนั้นได้ (Art. 19)45 หากผู้ว่าราชการ
พบว่ามีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ไว้เพิ่มเติมเมื่ออนุญาตตาม Art. 8   
ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจบังคับใช้มาตรการเพื่อควบคุมตาม Art. 1446 ดังต่อไปนี้กับผู้ก่อสร้างได้
1. เพิกถอนการอนุญาต
2. สั่งไปยังผู้ก่อสร้าง ผู้รับจ้างก่อสร้าง (ผู้รับเหมา) ผู้รับจ้างช่วง หรือผู้ควบคุมสถาน
ที่ก่อสร้าง ให้หยุดการก่อสร้าง หรือก�ำหนดให้สร้างก�ำแพงกั้นดินหรือมีมาตรการอื่นเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
จากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยภายในเวลาอันสมควร
Article 19 The prefectural governors may, to the owner, manager or occupant of the residential land in the regulation area of residential
land development construction, request reports with respect to the said residential land, or the status of construction being executed
on the said residential land
46
Article 14 (1) For the person who has received the permission of the main clause of Article 8 paragraph (1) or the permission of Article
12 paragraph (1) or the person who has violated any of the conditions attached to other permissions by deception or other wrongful
means, the prefectural governor may rescind the permission
(2) With regard to the construction concerning residential land development conducted in the the regulation area of residential
land reclamation construction, about the things that violate the conditions attached to those permissions that in violation of the
provisions of Article 8 paragraph (1) or Article 12 paragraph (1) without obtaining the permission of the main clause of Article 8 paragraph
(1) or Article 12 paragraph (1), or do not comply with the provisions of Article 9 paragraph (1), the prefectural governor, for the creator
or the contractor of the construction (including a subcontractor of the contract work) or the site manager, can order the suspension
of the implementation of the relevant construction, alternatively, can order with a considerable grace period to take necessary measures
for the prevention of disasters associated with setting up of retaining walls etc. and other residential land development.
(3) about the residential land where the construction related to residential land development was conducted in violation of
the provisions of Article 8 paragraph (1) or Article 12 paragraph (1) without obtaining the permission of the main clause of Article 8
paragraph (1) or Article 12 paragraph (1), or the residential land where it is recognized that construction does not conform to the
provision of Article 9 paragraph (1) as a result of the inspection of the same paragraph, or without the inspection of the same paragraph
in violation of the provision of paragraph (1) of the preceding article, the prefectural governor, for the owner of the relevant residential
land, manager, or occupant or the relevant creator, can order to prohibit or restrict the use of the relevant residential land, or can
order with a considerable grace period to take necessary measures for the prevention of disasters associated with setting up of retaining
walls etc. and other residential land development.
(4) If the prefectural governor intends to order suspension of the implementation of construction according to the provision
of paragraph (2), and if it is not possible to grant an opportunity for explanation due to urgent need, the prefectural governor can
order the person who prescribes in the same paragraph to stop the enforcement of the relevant construction without granting the
opportunity for explanation, only when it is clear that the work falls under the construction specified in the same paragraph. In this
case, when those persons are not at the site of the relevant construction, the prefectural governor can order the persons engaged in
the relevant construction to stop the work related to the relevant construction.
(5) In the case where the prefectural governor intends issue an order to take necessary measures pursuant to the provisions
of paragraph (2) or paragraph (3), if the prefectural governor cannot ascertain clearly without the possibility of error to whom he/she
should give the order to take such measures, and recognizes that it would be seriously incompatible with the public interests to leave
such situation as it is, the said prefectural governor may, at the expense of the said person, take the said measures, or order or
commission another party to take the said measures. In this case, the prefectural governor shall set reasonable time limits and give
public notice in advance to the effect that the relevant measures shall be taken and that if such measures are not taken within the
fixed time limit, they or the person ordered or commissioned will take the measures.
45
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                      3. สั่งไปยังเจ้าของ ผู้ดูแล หรือผู้ครอบครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย หรือผู้ก่อสร้าง
ห้ามหรือจำ�กัดการใช้ที่ดินนั้น หรือกำ�หนดให้สร้างกำ�แพงกั้นดินหรือมีมาตรการอื่นเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
จากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยภายในเวลาอันสมควร
     4. กรณีจะสั่งให้หยุดการก่อสร้างตามข้อ 2. หากมีความจำ�เป็นอันเร่งด่วนทำ�ให้
ไม่สามารถชี้แจงได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งให้หยุดการก่อสร้างได้โดยไม่จำ�เป็นต้องชี้แจง เฉพาะ
ในกรณีที่เป็นที่แน่ชัดว่ามีการฝ่าฝืนกฎหมาย ในกรณีนี้ ถ้าไม่มีผู้รับผิดชอบอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง สามารถ
ออกคำ�สั่งไปยังผู้อยู่ใต้การบังคับบัญชาของผู้ควบคุมการก่อสร้างได้
			
  5. ถ้าไม่ทราบว่าจะต้องสั่งให้ดำ�เนินการตามข้อ 2. หรือ 3. ไปยังผู้ใดและหากปล่อย
ไว้เนิ่นช้าจะเป็นการขัดต่อสาธารณประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถจัดให้มีมาตรการ
เพื่อป้องกันภัยพิบัติจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยได้เอง โดยตกเป็นภาระของบุคคลตามข้อ 2.
หรือ 3. ในการชำ�ระค่าใช้จ่าย ในกรณีดังกล่าวนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องประกาศโดยกำ�หนดระยะเวลา
อันสมควรให้ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการป้องกันภายนระยะเวลาที่กำ�หนด มิเช่นนั้นจะเข้าดำ�เนินการเองหรือให้
ผู้อื่นดำ�เนินการโดยให้บุคคลนั้นรับภาระค่าใช้จ่าย ถ้าและบุคคลตามข้อ 2. หรือ 3. ไม่จัดให้มีมาตรการ
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำ�เนินการตามที่ประกาศไว้ต่อไป
5.5.2 อ�ำนาจเกี่ยวกับมาตรการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้
เจ้าของ ผู้ดูแล หรือผู้ครอบครองที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ต้องรักษาให้ที่ดินเพื่อการอยู่
อาศัยมีสภาพปลอดภัยตลอดเวลา  เพื่อมิให้เกิดภัยพิบัติจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย โดยหากผู้ว่า
ราชการจังหวัดเห็นว่าจ�ำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันภัยพิบัติ เช่น ก�ำแพงกั้นดินก็สามารถแนะน�ำให้
เจ้าของ ผู้ดูแล ผู้ครอบครองที่ดิน หรือผู้ด�ำเนินการก่อสร้าง (ในกฎหมายนี้หมายถึงผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง
หรือผู้ที่ลงมือก่อสร้างด้วยตนเอง (Art. 2 (6)) จัดหามาตรการนั้นได้ (Art. 16)
หากผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เห็ น ว่ า ที่ ดิ น เพื่ อ การอยู ่ อ าศั ย ในเขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม ใด
มี ม าตรการเพื่ อ ป้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ไ ม่ เ พี ย งพอ หรื อ การจั ด หามาตรการนั้ น ไม่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ เ ป็ น อย่ า งยิ่ ง
และถ้าปล่อยไว้เนิ่นช้าจะมีความเสี่ยงอย่างมากที่จะเกิดภัยพิบัติจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย
มี อ� ำ นาจก� ำ หนดระยะเวลาอั น สมควรให้ เจ้ า ของ ผู ้ ดู แ ล หรื อ ผู ้ ค รอบครองที่ ดิ น หรื อ ก� ำ แพงกั้ น ดิ น
และมาตรการอื่น ๆ นั้น สร้างก�ำแพงกั้นดินขึ้นใหม่หรือท�ำการก่อสร้างเพื่อให้พื้นดินหรืองานถมดินนั้น
ดีขึ้นได้ ทั้งนี้ ต้องมีค�ำสั่งภายใต้การค�ำนึงถึงสภาพการใช้ที่ดินและสภาพการณ์อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
และถ้าบุคคลอื่น ๆ นอกจากเจ้าของ ผู้ดูแล หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือก�ำแพงกั้นดินและมาตรการอื่น ๆ
ท� ำ การก่ อ สร้ า งหรื อ กระท� ำ การอื่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ การอยู ่ อ าศั ย อย่ า งไม่ ป ลอดภั ย
และเป็ น ที่ แ น่ ชั ด ว่ า มี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ภั ย พิ บั ติ หากเป็ น การสมควรและเจ้ า ของ ผู ้ ดู แ ล
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือก�ำแพงกั้นดินและมาตรการอื่น ๆ ไม่คัดค้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอ�ำนาจสั่งให้
ผู ้ ก ่ อ สร้ า งหรื อ ผู ้ ก ระท� ำ การนอกจากเจ้ า ของ ผู ้ ดู แ ล หรื อ ผู ้ ค รอบครองที่ ดิ น หรื อ ก� ำ แพงกั้ น ดิ น
และมาตรการอื่น ๆ สร้างก�ำแพงกั้นดินขึ้นใหม่หรือท�ำการก่อสร้างเพื่อให้พื้นดินหรืองานถมดินนั้นดีขึ้นได้
เช่นกัน (หากการกระท�ำเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างและลักษณะของดินในที่ดินแปลงข้างเคียง อ�ำนาจนี้ก็
จะรวมถึ ง การสั่ ง เจ้ า ของที่ ดิ น แปลงข้ า งเคี ย งด้ ว ย) (Art. 17) 47 ซึ่ ง ถ้ า หาตั ว ผู ้ มี ห น้ า ที่ ดั ง กล่ า ว
Article 17 (1) Because there is not set necessary retaining wall etc. for the prevention of disasters associated with residential land
creation in the residential land within the residential land development construction control area, or it is extremely incomplete, when
such situation left, the prefectural governors recognize that there is a high risk of occurrence of disasters associated with the residential
land creation. In such case, it is necessary for the prevention of the disaster, and is considered to be considerable at the limit from
the usage situation of land and other situations,
47
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ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้อื่นไม่พบ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจด�ำเนินการก่อสร้างเองโดยให้ผู้มีหน้าที่
เสียค่าใช้จ่ายได้ (Art. 17 วรรค 3 ประกอบ Art. 14 วรรค 5)
5.5.3 อ�ำนาจในเขตพื้นที่ป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย

(造成宅

地防災区域)

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยังมีอ�ำนาจในการรับฟังความคิดเห็นของนายกเทศมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง และก�ำหนดให้เขตพื้นที่ที่มีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยจ�ำนวนหนึ่ง (ซึ่งในกรณีนี้จะรวมถึงถนนอันเป็น
อุ ป กรณ์ แ ห่ ง ที่ ดิ น ด้ ว ย แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ที่ ดิ น ที่ อ ยู ่ ใ นเขตพื้ น ที่ ค วบคุ ม การก่ อ สร้ า งเพื่ อ การพั ฒ นาที่ ดิ น
เพื่อการอยู่อาศัย) ที่มีความเสี่ยงจะเกิดความเสียหายจากภัยพิบัติอันเกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการ
อยู่อาศัยกับผู้อยู่อาศัยหรือผู้อื่นเป็นจ�ำนวนพอประมาณ และต้องด้วยลักษณะตามที่บัญญัติในกฎคณะ
รั ฐ มนตรี เป็ น เขตพื้ น ที่ ป ้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ อั น เกิ ด จากการพั ฒ นาที่ ดิ น เพื่ อ การอยู ่ อ าศั ย ได้ (ต่ อ ไปนี้
จะเรียกว่า  “เขตพื้นที่ป้องกันภัยพิบัติ”) (Art. 20)48 ซึ่งกฎคณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดลักษณะของเขตพื้นที่ที่
อาจประกาศให้ เ ป็ น เขตพื้ น ที่ ป ้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ ไ ด้ ไว้ ว ่ า  หมายถึ ง เขตพื้ น ที่ ที่ มี ก ารถมดิ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การ
ถล่ ม เนื่ อ งจากเกิ ด แผ่ น ดิ น ไหวหรื อ ด้ ว ยน�้ ำ หนั ก ของดิ น ที่ ถ มขึ้ น ไปนั้ น เอง หรื อ เขตพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด การถล่ ม
ของก�ำแพงกั้นดินหรือดินที่ถมขึ้นไป (รายละเอียดเป็นไปตามกฎคณะรัฐมนตรีข้อ 19)
ในกรณี นี้ หน้ า ที่ ข องเจ้ า ของ ผู ้ ดู แ ล หรื อ ผู ้ ค รอบครองที่ ดิ น ในเขตพื้ น ที่ ป ้ อ งกั น ภั ย พิ บั ติ
จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเจ้าของ ผู้ดูแล หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ควบคุมการก่อสร้างเพื่อการพัฒนาที่ดิน
เพื่ อ การอยู ่ อ าศั ย เนื่ อ งจากจะต้ อ งสร้ า งก� ำ แพงกั้ น ดิ น ด้ ว ยตนเอง (Art. 21) 49 ซึ่ ง ถ้ า ก่ อ สร้ า ง
อย่างไม่เหมาะสม ผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีอ�ำนาจสั่งให้ก่อสร้างใหม่ได้ (Art. 22 วรรค 1 การออกค�ำสั่งตาม
มาตรานี้มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับค�ำสั่งตาม Art. 17) และถ้าหากไม่พบตัวผู้มีหน้าที่ก่อสร้างก�ำแพงกั้นดิน
ผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจด�ำเนินการก่อสร้างเองโดยให้ผู้มีหน้าที่เสียค่าใช้จ่ายได้ (Art. 22 วรรค 3 ประกอบ
the prefectural governors can order the owner, manager or occupant of said residential land or retaining wall etc., with a considerable
grace period, carry out construction for installation or remodeling of the retaining wall, etc. or improvement of the topography or
embankment.
(2) In the case of the preceding paragraph, it is clear that there is a risk of occurrence of the disaster of the preceding paragraph
due to incomplete construction or other acts related to the residential land creation of the person who is other than the owner,
manager or occupant of the residential land in the same paragraph or retaining wall etc. (Hereinafter, in this section, it is referred to
as “the owners, etc. of the residential land”.), when it is recognized that it is appropriate to have a person who has performed the
work carry out all or part of the work described in the preceding paragraph (When the act is a change of the character of the land in
the neighboring land, the owner of the land is included. The same applies in this section below.), and there is no objection to the
owners, etc. of said residential land to cause this, the prefectural governor may order the person who has done the act to carry out
all or part of the work described in the same paragraph.
  (3) The provisions of Article 14 paragraph (5) apply mutatis mutandis to the cases of the preceding two paragraphs.
49
Article 20 (1) When prefectural governors deem it necessary to achieve the purpose of this law, they listen to the opinions of the
relevant municipal mayors, the prefectural governors can designate an area of a group of created residential areas where there is a
high risk of causing harm to a considerable number of residents and others due to a disaster associated with the residential land
creation, and those which fall under the criteria specified by a Cabinet Ordinance, as a built-up disaster prevention area of residential
land development.
49
Article 21 (1) The owner, manager or occupant of the constructed residential land within the constructed residential land disaster
prevention area must strive to take installation or remodeling of the retaining wall etc. or other necessary measures on said constructed
residential land, so that the disaster described in paragraph 1 of the preceding article does not occur.
(2) When the prefectural governor deems it necessary for the prevention of disasters described in paragraph (1) of the preceding article,
with regard to the constructed residential land within the constructed residential land disaster prevention area, for the owner, manager
or occupant of said constructed residential land, the prefectural governor may recommend to take measures necessary for the
prevention of disasters described in the same paragraph and  installation or modification of the retaining wall etc..
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Art. 14 วรรค 5)
5.5.4 การอุทธรณ์ค�ำสั่ง
          ตามพระราชบัญญัติการอุทธรณ์ทางปกครอง (行政不服審査法) (พระราชบัญญัติฉบับ
เลขที่ 68 ค.ศ. 2014) ฉบับแก้ไขล่าสุดประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2017 ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไปเกี่ยว
กับการอุทธรณ์การใช้อำ�นาจทางปกครองกรณีไม่มีการบัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษ กำ�หนดว่าการร้องขอให้
วินิจฉัย (การอุทธรณ์คำ�สั่งทางปกครอง)   ให้กระทำ�ต่อหน่วยงานทางปกครองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของหน่วยงานที่ทำ�การจัดการ (การใช้อำ�นาจทางปกครอง) ในกรณีนี้เนื่องจากคำ�สั่งต่าง ๆ ออกโดยผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงไม่มีหน่วยงานทางปกครองใดเป็นหน่วยงานทางปกครองบังคับบัญชาสูงสุดของจังหวัด
จึงต้องอุทธรณ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ทำ�คำ�สั่ง อนึ่ง ตามกฎหมายวิธีพิจารณาคดีปกครอง (行
政事件訴訟法) (พระราชบัญญัติเลขที่ 139 ค.ศ. 2016) แม้จะมีกฎหมายบัญญัติว่าสามารถอุทธรณ์คำ�สั่ง
ทางปกครองไปยังหน่วยงานทางปกครองได้ ก็ไม่กระทบกระเทือนการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนการจัดการ
(การใช้อำ�นาจทางปกครองโดยหลัก) เป็นผลให้หากไม่พอใจคำ�สั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตามกฎหมาย
ควบคุมการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยและอื่น ๆ ผู้มีส่วนได้เสียก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลทบทวนคำ�สั่ง
ได้โดยตรงต่อไป
5.6 บทก�ำหนดโทษ
Act on Regulation of Residential Land Development and etc. ก�ำหนดความรับผิด
อาญาต่อผู้กระท�ำการฝ่าฝืนต่อกฎหมายไว้ในหลายฐานความผิด ดังต่อไปนี้50
(1) การฝ่าฝืนค�ำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม Art. 14 วรรค 2 ถึงวรรค 4 ต้องระวางโทษจ�ำ
คุกใช้แรงงานไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนเยน (ประมาณ 142,155.78 บาท)
(2) การปฏิเสธหรือขัดขวางมิให้มีการเข้าตรวจที่ดิน ต้องระวางโทษจ�ำคุกใช้แรงงานไม่เกิน 6
เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 แสนเยน (ประมาณ 85,293.47 บาท)
(3) การกระท�ำการขุดดินหรือถมดินที่ต้องได้รับอนุญาตโดยมิได้ขออนุญาต หรือเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนโดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจ�ำคุกใช้แรงงานไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน3 แสนเยน
(ประมาณ 85,293.47 บาท)
(4) การกระท�ำการขุดดินหรือถมดินโดยไม่ปฏิบัติตาม Art. 9 วรรค 1 ต้องระวางโทษจ�ำคุกใช้
แรงงานไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 แสนเยน (ประมาณ 85,293.47 บาท)
(5) ผู้ที่จะสร้างก�ำแพงกั้นดินหรือทางระบายน�้ำ นอกจากผู้รับอนุญาตตาม Art. 8 มิได้แจ้งการ
สร้างภายใน 14 วัน ก่อนเริ่มด�ำเนินการ หรือผู้อื่นนอกจากผู้รับอนุญาตน�ำดินจากสถานที่อื่นนอกจากที่ดิน
เพื่อการอยู่อาศัยมาใช้ โดยมิได้แจ้งแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้ใช้ดินดังกล่าว
ด้วย หรือแจ้งความเท็จในทั้งสองกรณี ต้องระวางโทษจ�ำคุกใช้แรงงานไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3
แสนเยน (ประมาณ 85,293.47 บาท)
(6) การฝ่าฝืนค�ำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตาม Art. 17 วรรค 1 หรือวรรค 2 ต้องระวาง
โทษจ�ำคุกใช้แรงงานไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 แสนเยน (ประมาณ 85,293.47 บาท)
Chapter 7 Penal Provisions Art. 26 – 30
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(7) การปฏิเสธ ปัดป้อง หรือหลีกหนีมิให้เจ้าพนักงานเข้าตรวจค้น ต้องระวางโทษจ�ำคุกใช้
แรงงานไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 3 แสนเยน (ประมาณ 85,293.47 บาท)
(8) การฝ่าฝืนค�ำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดตามมาตรา 14 วรรค 4 ส่วนท้าย ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกิน 2 แสนเยน (ประมาณ 56862.31 บาท)
(9) ไม่ ร ายงานตามค� ำ สั่ ง ของผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด ตามมาตรา  19 หรื อ รายงานเท็ จ
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2 แสนเยน (ประมาณ 56862.31 บาท)
6. บทสรุป
ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นราชอาณาจักรไม่มีการแยกกฎหมายกลางว่าด้วยการขุดดินหรือถมดินออก
จากกฎหมายว่ า ด้ ว ยการก่ อ สร้ า ง อย่ า งไรก็ ต ามแม้ Act on Regulation of Residential Land
Development and etc. จะมีผลใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรโดยให้อ�ำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก�ำหนดเขตควบคุมโดยอัตโนมัติ แต่ก็เป็นการให้อ�ำนาจในการควบคุมอย่างจ�ำกัดเนื่องจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดจะประกาศเขตควบคุมซึ่งยึดโยงกับระบบการอนุญาตเฉพาะในกรณีที่เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าจะ
เกิดปัญหาความไม่มั่นคงปลอดภัยอย่างแท้จริงเท่านั้น และจะต้องมีกระบวนการปรึกษาหารือกับเทศบาล
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อยในเขตจังหวัดประกอบด้วย กระบวนการควบคุมกิจกรรมจะด�ำเนิน
การผ่านระบบอนุญาต (Permit System) เป็นหลัก ข้อยกเว้นโดยส่วนใหญ่ของจะอยู่ในมิติของการควบคุม
การก่อสร้างด้วยกัน เช่น ผู้ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองแล้ว หรือผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้าง
กรณีที่เป็นการด�ำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐก็ไม่ต้องมาขอรับอนุญาตเกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินกับผู้
ว่าราชการจังหวัดอีก เป็นต้น แต่ส�ำหรับผู้ไม่ต้องขออนุญาตก็ยังมีหน้าที่แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
(Notification System) ด้วยก่อนการด�ำเนินการด้วย และจะต้องด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานทาง
เทคนิคต่าง ๆ ที่ก�ำหนดในกฎคณะรัฐมนตรี ในส่วนของมาตรการทางเทคนิคนั้นพบว่ามีการก�ำหนดผ่านกฎ
คณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงที่มีอ�ำนาจหน้าที่ต่าง ๆ เป็นผู้ด�ำเนินการ ส�ำหรับมาตรฐานทางเทคนิคอื่น ๆ นั้น
เนื่องจากระบบการควบคุมกิจกรรมเป็นระบบการอนุญาต (Permit System) ในทางปฏิบัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดย่อมมีดุลพินิจที่จะก�ำหนดให้น�ำมาตรฐานทางเทคนิคที่ได้รับการยอมรับในทางสากลมาก�ำหนดไว้
เป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตได้เช่นเดียวกัน
ประเด็นข้อควรพิจารณาหากเปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าในกรณีที่น่าเกิด
พื้นที่ภัยพิบัตินั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยไม่มีอำ�นาจในการประกาศกำ�หนดเขตที่มีความเสี่ยง
ภายพิบัติจากการขุดดินหรือถมดิน (มีเพียงแต่อำ�นาจออกข้อบัญญัติห้ามการขุดดินหรือถมดินตามมาตรา 
7 วรรคสอง กรณีไม่มีกฎกระทรวงตามมาตรา 6 (1) กำ�หนดห้ามขุดดินหรือถมดินไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติ
ยังไม่เคยมีการใช้อำ�นาจออกข้อบัญญัติ)
เพื่อให้สามารถบังคับใช้มาตรการเพิ่มเติมให้ผู้แจ้งการขุดดิน
หรือถมดินกระทำ�การในทำ�นองเดียวกันกับกรณีเขตพื้นที่ป้องกันภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในกรณีนี้
หน้าที่ของผู้ดำ�เนินกิจกรรมในเขตพื้นที่ป้องกันภัยพิบัติย่อมสมควรจะเพิ่มขึ้นมากกว่ากรณีผู้ดำ�เนินการใน
พื้นที่ทั่วไป เช่น อาจสมควรจะต้องสร้างกำ�แพงกั้นดินเพิ่มเติมภายใต้การกำ�กับดูแลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้อำ�นาจดำ�เนินการเองโดยให้ผู้นั้นเสียค่าใช้จ่ายใน
กรณีละเลยเพิกเฉยก็ได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวแท้จริงแล้วเป็นเรื่องภัยอันตรายอันมีมาต่อสาธารณะ หาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำ�นาจเพิ่มเติมในการออกข้อบัญญัติทำ�นองเดียวกันกับการประกาศเขต
พื้นที่ป้องกันภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นแต่มีการกำ�หนดหลักเกณฑ์ให้ผู้แจ้งปฏิบัติเพิ่มเติมอย่างชัดแจ้งใน
จิรประภา อัครบวร,รศ.ดร. “ระบบบริหารราชการของสหพันธรัฐมาเลเซีย”, ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2557 หน้า 93
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กฎหมายหรือแม้แต่มาตรฐานทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับอย่างกฎหมาย (เพื่อให้สอดรับกับระบบการแจ้ง
ก่อนดำ�เนินการซึ่งหลีกเลี่ยงการใช้ดุลพินิจกำ�หนดมาตรการโดยเจ้าพนักงาน) เช่น มาตรการป้องกันดิน
ถล่มในพื้นที่เชิงเขา  ในอนาคตก็อาจสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น
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บทที่ 5
การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของ
ประเทศสหราชอาณาจักร
1. ความทั่วไปตามบริบทของประเทศ
   ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 19 ในประเทศสหราชอาณาจักร เจ้าของที่ดินแต่ละคนย่อมมีสิทธิในการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของตนโดยไร้ซึ่งข้อจ�ำกัด ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก
แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดสภาพปัญหาจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเกินพอดี เช่น ความปลอดภัยต่อ
ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง เกิดการใช้สอยในลักษณะที่ผิดสุขลักษณะ หรือก่อให้
เกิดการเสื่อมความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตของบุคคลทั่วไป สหราชอาณาจักรจึงมีการก�ำหนดกฎหมาย
ขึ้นเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินซึ่งรวมไปถึงการขุดดินและถมดินด้วย โดยมาตรการที่
เกี่ยวข้องนั้นแทรกซึมอยู่ในส่วนของกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง
และด้วยเหตุที่สหราชอาณาจักรเป็นประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมาเป็นเวลายาวนาน กฎหมายของ
ประเทศสหราชอาณาจักรบางส่วนจึงได้รับอิทธิพลจากกฎระเบียบของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
บริบทของการถมดินเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอย (Waste Management) ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม และสหราชอาณาจักรได้มีการก�ำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวด้วย กฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการขุดดินและถมดิน
ของสหราชอาณาจักรจึงสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และมีการแบ่งแยก
อ�ำนาจหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินระหว่างส่วนราชการกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามลักษณะของภารกิจในรายละเอียด โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้อง
ที่เป็น
ผู ้ มี
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บทบาทน�ำในการบังคับการตามกฎหมาย

แผนภาพแสดงการปกครองของประเทศสหราชอาณาจักร
2. รายชื่อกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
(1) Health and Safety at Work etc. Act 1974, (2) Construction (Design and
Management) Regulations 2015 (3) Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations
1998 (4) Party Wall etc. Act 1996 (5) Permit to Dig/ Excavations Guidance of Coventry
City Council, (6) Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016 (7) The
Site Waste Management Plans Regulations 2008 (8) Agricultural Land (Removal of Surface
Soil) Act 1953 (8) Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005 (9) Environmental
Protection Act 1990 และ (9) BS:6031 the Code of Practice for Earthworks
3. เจตนารมณ์ของกฎหมาย
จากการศึ ก ษากฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การขุ ด ดิ น และถมดิ น ที่ บั ง คั บ ใช้ ใ นสหราชอาณาจั ก ร
กฎหมายดังกล่าวสามารถแบ่งตามเจตนารมณ์ได้ออกเป็นสองกลุ่ม อันได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง
ทั่วไป และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง (Construction Law)
การขุดดินและการถมดินมักเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจึงเข้ามาควบคุมดูแลการขุดดินและการถมดิน ทั้งนี้ กฎหมายในกลุ่มนี้
เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์หลักเป็นสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้างซึ่งรวมตั้งแต่คนงาน เพื่อนบ้าน ตลอดจนบุคคลภายนอกอื่นซึ่งอาจได้รับผลกระทบ กฎหมาย
ในกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย
3.1.1 Health and Safety at Work etc. Act 1974
                   จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง Health and Safety at
Work etc. Act 1974 เป็นพระราชบัญญัติที่มีความสำ�คัญที่สุดเนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นพระ
ราชบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การทำ�งานมีความปลอดภัย จึงมีการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ให้แก่หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องในการกำ�หนดมาตรฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างในรูปของอนุบัญญัติดังปรากฏตามมาตรา 15
(1) ของ Health and Safety at Work etc. Act 1974 อนุบัญญัติดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์ที่ปรากฏ
ตามมาตรา  15 (2) ประกอบภาคผนวกที่ 3 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้ อนุบัญญัติดังกล่าว
ยังสามารถมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยอาศัยอำ�นาจตามมาตรา 15 (3) ของ Health and Safety at
Work etc. Act 1974 และยังสามารถกำ�หนดข้อยกเว้นได้ตามมาตรา 15 (5) ของ Health and Safety
at Work etc. Act 1974
3.1.2 Construction (Design and Management) Regulations 2015
เป็นอนุบัญญัติที่เป็นสาระเกี่ยวข้องกับการออกแบบและการบริการจัดการงาน
ก่อสร้างซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้อ�ำนาจออกภายใต้ Health and Safety at Work etc. Act 1974
Construction (Design and Management) Regulations 2015 เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน
ค.ศ.201551 โดยที่มีผลใช้บังคับทั่วทั้งสหราชอาณาจักร52 เมื่อพิจารณาในภาพรวมของอนุบัญญัติฉบับนี้แล้ว
จะพบว่าอนุบัญญัติฉบับนี้ประกอบไปด้วย 5 ส่วนอันได้แก่ ส่วนแรก ความเบื้องต้น ส่วนที่ 2 หน้าที่ของผู้ที่
ด�ำเนินโครงการก่อสร้าง ส่วนที่ 3 หน้าที่และบทบาทเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย ส่วนที่ 4 เงื่อนไข
ของการก่อสร้าง และส่วนที่ 5 เบ็ดเตล็ด
ส่วนแรก เป็นความเบื้องต้นโดยมีการก�ำหนดเรื่องส�ำคัญไว้ทั้งหมด 2 ประการอัน
ได้แก่ ประการแรกเป็นการก�ำหนดขอบเขตของอนุบัญญัติทั้งในแง่ของเวลาการบังคับใช้และพื้นที่ที่บังคับ
ใช้53 และประการที่ 2 เป็นการก�ำหนดขอบเขตการใช้บังคับของอนุบัญญัตินี้เกี่ยวกับค�ำนิยามศัพท์ที่บังคับ
ใช้ในอนุบัญญัติฉบับนี้54
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่ก�ำหนดหน้าที่ของผู้ที่ด�ำเนินโครงการก่อสร้าง อนุบัญญัติฉบับนี้
ได้ก�ำหนดหน้าที่หลักของผู้ที่ด�ำเนินโครงการก่อสร้างไว้ทั้งหมด 4 ประการ อันได้แก่ หน้าที่เกี่ยวกับการ
บริการจัดการโครงการ55 หน้าที่ในการแต่งตั้งผู้ออกแบบและผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง56 หน้าที่ในการ
แจ้งเตือน57 และหน้าที่เฉพาะผู้ที่ด�ำเนินโครงการก่อสร้างภายในประเทศ58
Section 1 of Construction (Design and Management) Regulations 2015
Section 3 of Construction (Design and Management) Regulations 2015
53
Section 1 and 3 of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
54
Section 2 of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
55
Section 4 of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
56
Section 5 of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
57
Section 6 of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
58
Section 7 of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
51
52
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ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่ก�ำหนดหน้าที่และบทบาทเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย
โดยมีการก�ำหนดหน้าที่ และบทบาทให้แก่ผู้ออกแบบโครงการก่อสร้างและผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้าง60
ส่วนที่ 4 เป็นการก�ำหนดเงื่อนไขของเขตก่อสร้างไว้โดยที่เขตก่อสร้างจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ อัน
ได้แก่ ความปลอดภัยของสถานที่ก่อสร้าง มาตรการเพื่อความปลอดภัย เงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง
ของโครงสร้าง เงื่อนไขเกี่ยวกับการรื้อถอน เงื่อนไขกรณีเกิดเพลิงไหม้ เงื่อนไขเกี่ยวกับการขุดดิน เงื่อนไข
เกี่ยวกับการสร้างสะพานและรถบรรทุก การรายงานต่อผู้ตรวจการ การติดตั้งพลังงาน การป้องกันการจม
น�้ำ เป็นต้น
59

ส่วนที่ 5 เป็นเรื่องเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ซึ่งได้ก�ำหนดประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
มาตรการบังคับใช้กรณีเกิดเพลิงไหม้ การทบทวนอนุบัญญัติ เป็นต้น
3.1.3 Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998
เป็นอนุบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอ�ำนาจตาม Health and Safety at Work etc. Act
1974 เพื่อแบ่งอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ประกอบไปด้วย 2
หน่วยงานอันได้แก่ ส�ำนักงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Executive,
HSE) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพิจารณาว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบงานก่อสร้างใด
พิจารณาจากระยะเวลาการก่อสร้าง กล่าวคือ หากเป็นงานก่อสร้างที่มีระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 30 วัน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ แต่หากงานก่อสร้างใดมีระยะเวลาในการก่อสร้างเกินกว่า 30 วัน
ให้ ส�ำนักงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย61
3.1.3 Permit to Dig/ Excavations Guidance ของ Coventry City Council
แนวปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งอาศัยอ�ำนาจตาม Construction (Design and Management) Regulations 2015 แนวปฏิบัตินี้มีการ
ก�ำหนดวิธีการและขั้นตอนในการด�ำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการขุดดินในรายละเอียด
3.2 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
นอกจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างแล้ว กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดินยังมีความ
เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้
3.2.1 Environmental Protection Act 1990
พระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ต้องได้รับการอนุรักษ์เช่นเดียวกัน พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงมีการก�ำหนดเกี่ยว
กับการอนุรักษ์ดินจากการถูกปนเปื้อน62
Section 8-11 of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
Section 12-15 of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
61
Reg. 2 (1), Schedule 2 paragraph 4 (a) of Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998
62
Defra, Construction Code of Practice for the Sustainable Use of Soils on Construction Sites, (London : Nobel House) 2009, p.10.
59
60
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3.2.2 Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016
  เนื่องจากดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส�ำคัญและงานก่อสร้างเป็นมูลเหตุ
ในการท� ำ ลายสิ่ ง แวดล้ อ ม การด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ดิ น จึ ง ต้ อ งขออนุ ญ าตจาก The
Environment Agency63 และหากเกิดการฝ่าฝืนการขออนุญาตตาม Environmental Permitting
(England and Wales) Regulations 2016 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษทางอาญาด้วย64
3.2.3 The Site Waste Management Plans Regulations 2008
   เนื่องจากงานก่อสร้างอาจก่อให้เกิดปัญหาขยะขึ้นและดินอาจเป็นหนึ่งในขยะที่
เกิดขึ้น The Site Waste Management Plans Regulations 2008 จึงก�ำหนดให้งานก่อสร้างขนาดใหญ่
ต้องมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการขยะ (The Site Waste Management Plan) ทั้งนี้ การจัดการขยะ
ดังกล่าวรวมถึงขยะจากการขุดดินด้วย อย่างไรก็ตาม ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้เฉพาะงานก่อสร้างที่มีมูลค่า
มากกว่า 300,000 ปอนด์ขึ้นไป65 และหากเกิดการฝ่าฝืนการท�ำแผนตาม The Site Waste Management
Plans Regulations 2008 ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษทางอาญาด้วย66
3.2.4 Agricultural Land (Removal of Surface Soil) Act 1953
         พระราชบัญญัติฉบับนี้กำ�หนดห้ามการขุดหน้าดินทางการเกษตรโดยปราศจากการ
ขออนุญาต67 พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงใช้บังคับกับผู้ที่จะขุดดินเพื่อการเกษตรเท่านั้น68 โดยมีการกำ�หนด
โทษทางอาญาในกรณีที่เกิดการฝ่าฝืน69
3.2.5 Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005
พระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งเน้นให้เกิดความสะอาดในเมือง การขุดดินอาจทำ�ให้เกิดขยะ
ขึ้นได้ จึงต้องมีการขออนุญาตในการเคลื่อนย้ายขยะเหล่านั้น70 และหากมีการฝ่าฝืน ผู้ฝ่าฝืนต้องระวาง
โทษทางอาญา71 ทั้งนี้ การศึกษาวิเคราะห์ในบทนี้จะเน้นศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างเป็นสำ�คัญ
เนื่องจากมีระบบและกระบวนการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการขุดดินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นการทั่วไปทำ�นองเดียวกันกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
4. บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
ดังได้กล่าวแล้วว่า  Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998
Defra, Construction Code of Practice for the Sustainable Use of Soils on Construction Sites, (London : Nobel House) 2009, p.7.
Section 38-39 of Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016
65
Defra, Construction Code of Practice for the Sustainable Use of Soils on Construction Sites, (London : Nobel House) 2009, p.7.
66
Section 16 of The Site Waste Management Plans Regulations 2008
67
Defra, Construction Code of Practice for the Sustainable Use of Soils on Construction Sites, (London : Nobel House) 2009, p.10.
68
Section 1 of Agricultural Land (Removal of Surface Soil) Act 1953
69
Section 2 of Agricultural Land (Removal of Surface Soil) Act 1953
70
Defra, Construction Code of Practice for the Sustainable Use of Soils on Construction Sites, (London : Nobel House) 2009, p.10.
71
Section 104-105 of Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005
63
64
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เป็นอนุบัญญัติที่ออกโดยอาศัยอำ�นาจตาม Health and Safety at Work etc. Act 1974 เพื่อแบ่ง
อำ�นาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ประกอบไปด้วย 2 หน่วยงาน
อันได้แก่ สำ�นักงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Executive, HSE)
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพิจารณาว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่รับผิดชอบงานก่อสร้างใดพิจารณา
จากระยะเวลาการก่อสร้าง กล่าวคือ หากเป็นงานก่อสร้างที่มีระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 30 วันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ แต่หากงานก่อสร้างใดมีระยะเวลาในการก่อสร้างเกินกว่า  30 วัน
ให้ สำ�นักงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย72 แต่เนื่องจากกิจกรรมเกี่ยวกับการขุดดินหรือถม
ดินโดยมากเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลาดำ�เนินการไม่นานนัก ในทางปฏิบัติหน่วยงานหลักที่ทำ�หน้าที่คุม
คุมดูแลกิจกรรม คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น Coventry City Council
  อนึ่ง ตาม Health and Safety at Work etc. Act 1974 หน่วยงานที่มีหน้าที่กำ�หนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับงานก่อสร้าง คือ คณะกรรมการมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety
Commission) 73 ทั้งนี้ งานก่อสร้างต่าง ๆ อาจประกอบไปด้วยงานขุดดินและถมดินด้วย คณะกรรมการ
ดังกล่าวจึงเป็นองค์ผู้กำ�หนดมาตรฐานตามกฎหมายในการขุดดินและถมดินในส่วนของภาครัฐ
5. บทวิเคราะห์
    5.1 ความมีผลใช้บังคับของกฎหมายในเชิงพื้นที่
                Health and Safety at Work etc. Act 1974, (2) Construction (Design and anagement)
Regulations 2015 (3) Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998 (4) Party
Wall etc. Act 1996 ล้วนแล้วแต่เป็นพระราชบัญญัติและอนุบัญญัติที่ตราโดยรัฐสภาหรือออกโดยส่วน
ราชการ ดังนั้นจึงถือเป็นกฎหมายกลางที่มีผลใช้บังคับทั่วประเทศ แต่ในการบังคับใช้ในรายละเอียดนั้น
จะเป็นไปตามที่สำ�นักงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Executive,
HSE) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่กำ�หนดมาตรการในรายละเอียด
    5.2 บทนิยามเกี่ยวกับคำ�ว่า “ดิน” “การขุดดิน” และ “การถมดิน”
                               ตามมาตรา 2 ของ The Construction (Design and Management) Regulations 2015
มีการกำ�หนดบทนิยามโดยชัดแจ้งเฉพาะการขุดดิน ว่าหมายความรวมถึงงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพื้น
ดิน คูน้ำ�  บ่อน้ำ�  อุโมงค์ และงานใต้ดินอื่น74 เมื่อพิจารณาถึงนิยามดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการขุดดินที่
อยู่ในความหมายของอนุบัญญัตินี้ค่อนข้างมีความกว้างขวางครอบคลุมการงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นดินทุก
ประเภท ส่วนบทนิยามคำ�อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องย่อมรวมอยู่ในคำ�ว่าการดำ�เนินโครงการก่อสร้างอยู่ในตัว
5.3 ระบบการควบคุมหรือกำ�กับดูแลกิจกรรมการขุดดินหรือถมดิน
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมดูแลกิจกรรมการขุดดินผ่านระบบอนุญาตผ่านการ
กำ�หนดคู่มือซึ่งมีฐานะเป็นกฎหมายลำ�ดับรอง อาทิ กรณี Permit to Dig/ Excavations Guidance
ของ Coventry City Council แนวปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่างของการบังคับใช้กฎหมายซึ่งอาศัยอำ�นาจตาม
Reg. 2 (1), Schedule 2 paragraph 4 (a) of Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998
Section 11 (2) and 16 of Health and Safety at Work etc. Act 1974
74
“excavation” includes any earthwork, trench, well, shaft, tunnel or underground working
72
73
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Construction (Design and Management) Regulations 2015 โดย Permit to Dig/ Excavations
Guidance ของ Coventry City Council75 ได้กำ�หนดให้การขุดดินที่มีความลึกเกินกว่า  100 มิลลิเมตร
(ประมาณ 0.1 เมตร) จะต้องมาติดต่อขอรับอนุญาตเสียก่อน การขุดดินที่ต้องได้รับอนุญาตมีตัวอย่างอัน
ได้แก่ การสร้างร่องน้ำ� การสร้างบ้านไม้ การสร้างสนามเด็กเล่น การติดตั้งรั้ว การติดตั้งถังขยะ การขุดหลุม
เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การขุดดินบางประเภทอาจได้รับยกเว้นไม่จำ�ต้องขออนุญาต อาทิ การซ่อมแซมบ้าน
ไม้ซึ่งมีการขุดดินลึกไม่เกิน 300 มิลลิเมตร (ประมาณ 0.3 เมตร) เป็นต้น76 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้าง
ต่ำ�และบุคคลผู้ประสงค์จะดำ�เนินกิจกรรมที่อยู่ในข่ายต้องมาติดต่อย่อมมีจำ�นวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจากใน
การให้อนุญาตนั้นผู้ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ให้อนุญาตจะต้องพิจารณาผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค
ที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณดังกล่าวด้วย (โปรดดูแบบคำ�ขออนุญาต [แนบท้าย 2) อย่างไรก็ตามดุลพินิจใน
การกำ�หนดให้ขออนุญาตจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงภายหลังจากที่แผนกพิจารณาเบื้องต้นได้ดำ�เนินการตรวจ
สอบสถานที่ดำ�เนินการจริงแล้วหากไม่มีความจำ�เป็นผู้ให้อนุญาตย่อมสามารถใช้ดุลพินิจยกเว้นการขอ
อนุญาตในทางปฏิบัติได้เป็นจำ�นวนมากเช่นกัน การขออนุญาตขุดดินในเขตเมืองโคเวนทรีประกอบไปด้วย
ขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้77
(1)
ผู้ขออนุญาตทำ�หนังสือขออนุญาตต่อสภาเมืองโคเวนทรีโดยผ่านแผนกพิจารณาเบื้องต้น
ของซ่อมแซมและบำ�รุงพร้อมด้วยข้อมูลเอกสารประกอบการอนุญาตดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวผู้ขออนุญาต และสัญญาก่อสร้างถ้าหากมี 2. แผนผังบริเวณที่จะดำ�เนินการ 3. แผนผังแสดงระบบ
สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการ เช่น น้ำ�ประชา ก๊าซ ไฟฟ้า 4. รายงานประเมินความเสี่ยง 5. หมายเลข
แสดงประเภทของเครื่องมือที่จะดำ�เนินการขุดดินตามที่รัฐกำ�หนด และ 6. แผนระยะเวลาเริ่มต้นดำ�เนิน
การและกำ�หนดเวลาแล้วเสร็จ
(2) แผนกพิจารณาเบื้องต้นเข้าตรวจสอบสถานที่ที่จะขุดดินว่าจำ�เป็นต้องขออนุญาตหรือไม
่

(3) หากจำ�เป็นต้องขออนุญาต แผนกพิจารณาเบื้องต้นจะจัดทำ�รายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตและส่งงานต่อให้แผนกพิจารณาอนุญาต
(4)แผนกพิ จ ารณาอนุ ญ าตซึ่ ง จะประกอบไปด้ ว ยผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานขุ ด ดิ น
เข้าตรวจสอบสถานที่ที่จะขุดดินโดยละเอียดเพื่อพิจารณาความเสี่ยงต่าง ๆ ที่พึงคำ�นึงถึงในการขุดดิน
(5) ผู้เชี่ยวชาญลงลายมือชื่อเพื่อรับรองให้มีการขุดดิน
(6) แผนกอนุญาตพิจารณาและหากเห็นชอบ ให้แผนกพิจารณาเบื้องต้นติดต่อกับผู้ขออนุญาต
อีกครั้งหนึ่ง
5.4 หลักเกณฑ์ในการขุดดินและถมดิน
   Construction (Design and Management) Regulations 2015 เป็นกฎหมายหลักที่กำ�หนด
หลักเกณฑ์อันเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการขุดดินและการก่อสร้าง โดยกำ�หนดมาตรฐานเกี่ยวกับการขุด
ดินในงานก่อสร้างไว้เป็นการเฉพาะในมาตรา  22 ในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานเกี่ยวกับการขุดดินในงาน
ก่อสร้างได้กำ�หนดไว้ส่วนที่ 4 ดังต่อไปนี้
Introduction of Permit to Dig/ Excavations Guidance ของ Coventry City Council
Exemptions to Permit to Dig Requirement of Permit to Dig/ Excavations Guidance ของ Coventry City Council
77
Appendix 1 of Permit to Dig/ Excavations Guidance ของ Coventry City Council
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     (1) ขอบเขตการบังคับใช้
มาตรฐานเกี่ยวกับการขุดดินบังคับใช้กับเขตก่อสร้าง78เขตก่อสร้างนี้มีความหมายรวม
ตั้งแต่สถานที่ก่อสร้างและสถานที่ที่คนงานสามารถเข้าถึงได้แต่ไม่รวมถึงสถานที่ทำ�งานเพื่อวัตถุประสงค์
อื่ น ที่ มิ ใช่ เ ป็ น ไปเพื่ อ การก่ อ สร้ า ง 79 มาตรฐานเกี่ ย วกั บ การขุ ด ดิ น จึ ง ถู ก ใช้ บั ง คั บ เฉพาะในพื้ น ที่ ที่ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการก่อสร้างเท่านั้น
(2) ขั้นตอนการก่อสร้าง
       Construction (Design and Management) Regulations 2015 กำ�หนดให้ต้องมี
การออกแบบการก่อสร้าง (Design for Construction) โดย “ผู้ออกแบบ” (Designer) ซึ่งมีวุฒิทาง
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมศาสตร์มาตรการเกี่ยวกับการขุดดินมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความปลอดภัย
ของการทำ�งาน แบบการก่อสร้าง (Design for Construction) ต้องมีมาตรการป้องกันเพื่อมิให้เกิดการ
พังทลายของดิน80 มิให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลุดหรือตก81 และมิให้บุคคลติดหรือตกจากการขุด
ดิน82 นอจากนี้ มาตรฐานเกี่ยวกับการขุดดินยังกำ�หนดให้มีการกำ�หนดขั้นตอนเพื่อมิให้บุคคล เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ตกลงในพื้นที่ที่มีการขุดดิน83 และเพื่อมิให้มีการบรรจุเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์มากเกิน
ควร84 และตารางท้ายที่ 5 ของ Construction (Design and Management) Regulations 2015 ยังได้
กำ�หนดหน้าที่ของผู้ออกแบบ 5 ประการ ดังต่อไปนี้ (1) ทำ�ให้แน่ใจว่าลูกค้าผู้ก่อสร้างได้รับรู้ถึงหน้าที่ตาม
ที่กำ�หนดใน Construction (Design and Management) Regulations 2015 (2) จัดเตรียมรายงาน
การประเมินความเสี่ยงประกอบแบบการก่อสร้าง (risk assessment of design) (3) ลดความเสี่ยงใน
อันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพและความปลอดภัยซึ่งอาจคาดเห็นได้ผ่านการออกแบบให้มากที่สุด (4)
สนับสนุนข้อมูลต่อบุคคลอื่นเกี่ยวดัวยแบบการก่อสร้างของตนเท่าที่จำ�เป็น และ (5) ให้ความร่วมมือกับผู้
ออกแบบอื่น ๆ
(3) การตรวจสอบการก่อสร้าง
     การขุดดินในเขตก่อสร้างยังต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่เริ่มต้นการขุดดินจน
กระทั่งสิ้นสุดการขุดดิน หลังจากเกิดกรณีที่สถานที่ขุดดินมีความไม่มั่นคง และหลังจากเกิด
เหตุการณ์ตกหล่นของเครื่องมือหรืออุปกรณ์85 นอกจากนี้ในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องความปลอดภัย
ในการขุดดิน การขุดดินในเขตก่อสร้างจะดำ�เนินการต่อได้ต่อเมื่อได้รับการยืนยันถึงความปลอดภัย
แล้ว86
		

(4) การแจ้งความไม่ปลอดภัยในการก่อสร้าง
     มาตรา 24 ของ The Construction (Design and Management) Regulations 2015 กำ�หนดว่า

Section 16 (1) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
Section 2 of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
80
Section 16 (1) (a) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
Section 16 (1) (b) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
81
Section 16 (1) (c) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
82
Section 16 (2) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
83
84
Section 16 (3) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
86
Section 16 (4) (b) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
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ในกรณีที่มีการตรวจสอบการก่อสร้างและพบว่าการขุดดินในงานก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานเกี่ยวกับ
การขุดดิน ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งต่อเจ้าของโครงการที่ถูกตรวจสอบ87 ในช่วงเวลาดังกล่าว เจ้าของโครงการ
จะไม่สามารถขุดดินได้จนกว่าผู้ตรวจสอบจะรับรองความปลอดภัย88 นอกจากนี้ ผู้ตรวจสอบยังต้องทำ�
รายงานซึ่งต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดของการตรวจสอบอาทิ
ชื่อและที่อยู่ของเจ้าของโครงการ
สถานที่ของงานก่อสร้าง ลักษณะของงานก่อสร้าง วันและเวลาในการตรวจสอบ รายละเอียดเกี่ยวกับความ
เสี่ยงต่อความปลอดภัย ผลการตรวจสอบ ขั้นตอนการดำ�เนินการต่อไป ชื่อและตำ�แหน่งของผู้ตรวจสอบ89
เมื่อทำ�รายงานเรียบร้อยแล้วให้รายงานหรือสำ�เนารายงานแก่เจ้าของโครงการและผู้ทีเกี่ยวข้องภายใน 24
ชั่วโมงนับแต่การตรวจสอบสิ้นสุดลง เจ้าของโครงการจำ�ต้องเก็บรายงานดังกล่าวไว้เพื่อให้หน่วยงานที่
ตรวจสอบเข้ามาตรวจสอบตลอดระยะเวลาการก่อสร้างและอีก 3 เดือนนับแต่งานก่อสร้างสิ้นสุด90 ในส่วน
การควบคุมเงื่อนไขทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขุด และถมดิน ไม่ว่าจะเป็นการกำ�หนดมาตรฐานการ
ออกแบบ การใช้วัสดุ การก่อสร้าง สหราชอาณาจักรใช้บังคับใช้กฎหมายตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
กันในทางสากล คือ มาตรฐานของสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (British Standard Institute หรือ BSI) ให้
เป็นมาตรฐานกลางของประเทศซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอังกฤษและได้รับการยอมรับจากเอกชน
เป็นที่แพร่หลาย โดยหน่วยงานย่อย คือ คณะกรรมการ Technical Committee B/256 Geotechnics
เป็นผู้ออกมาตรฐาน เช่น BS 6031:2009 การส่งเสริมและผลักดันจากรัฐบาลสหราชอาณาจักรในการนำ�
มาตรฐานต่าง ๆ ของทางสถาบัน รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานขุด และถมดิน งานดิน วัสดุถมต่างๆ
หรือการปฏิบัติงานทีเกี่ยวข้องกับดินนั้นสังเกตได้จากการที่รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้จัดทำ�บันทึกความ
เข้าใจ91ระหว่างรัฐบาลสหราชอาณาจักรกับสถาบันมาตรฐานอังกฤษในการกำ�หนดหน้าที่เพื่อเป็นหน่วย
งานกำ�หนดมาตรฐานอังกฤษ (“MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE UNITED
KINGDOM GOVERNMENT AND THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION IN RESPECT OF ITS
ACTIVITIES AS THE UNITED KINGDOM’S NATIONAL STANDARDS BODY) โดยรัฐบาลสหราช
อาณาจักรจะใช้มาตรฐานเป็นเกณฑ์ในการสนับสนุนการจัดทำ�นโยบายรัฐ รวมไปถึงความสามารถในการ
แข่งขัน นวัตกรรม การลดมาตรการกีดกัน การค้าเสรี ผลประโยชน์ผู้บริโภค การค้าที่เป็นธรรม ในการจัด
ซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public Procurement)92 ใช้มาตรฐานร่วมกับการออกกฎหมายเพื่อจัดทำ�กฎหมายให้
ดีขึ้น พัฒนามาตรฐานเพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อประโยชน์อย่างอื่นอีก และเนื่องจากประเทศสห
ราชอาณาจักรใช้ระบบการอนุญาตในการควบคุมดูแลกิจกรรมการขุดดินหรือถมดิน ดังนั้น เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นผู้มีอำ�นาจอนุญาตจึงสามารถกำ�หนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้นำ�มาตรฐานทางเทคนิคอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาใช้บังคับประกอบการดำ�เนินการได้ อาทิ BS:6031 the Code of Practice for Earthworks
ตามมาตรา 16 ของ Health and Safety at Work etc. Act 1974 คณะกรรมการมาตรฐาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Commission) ได้กำ�หนดมาตรฐานกลางที่
ใช้บังคับกับงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องพื้นดิน อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างบางประเภทซึ่งมีกฎหมายใช้
บังคับโดยเฉพาะแล้วจะไม่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรฐานฉบับนี้ เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำ�โดยไม่รวม
ถึงการทำ�งานของเขื่อนกักเก็บน้ำ�ตามกฎหมาย The Reservoirs Act 1975 เป็นต้น93 มาตรฐานฉบับ
นี้ประกอบไปส่วนสามส่วนใหญ่อันได้แก่ ส่วนที่หนึ่งเป็นเนื้อหาทั่วไป ส่วนที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ
ออกแบบและการดำ�เนินการงานก่อสร้างเกี่ยวกับพื้นดิน และส่วนที่สามเป็นส่วนที่ใช้บังคับกับการขุด
ดินเป็นการชั่วคราวในแง่ของการนิยามคำ�จำ�กัดความที่เกี่ยวข้องกับการขุดดินและถมดิน
มาตรฐาน
Section 24 (1) (a) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
Section 16 (5) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
89
Section 24 (1) (b) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
90
Section 24 (3) of the Construction (Design and Management) Regulations 2015
91
http://bis.gov.uk/files/file11950.pdf
92
เพิ่งอ้าง Article 2
87
88
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ฉบับนี้มีการกำ�หนดว่างานที่เกี่ยวข้องกับพื้นดินคือการขุดดิน การถมดิน และการสร้างทางลาด94ดังนั้น
มาตรฐานฉบับนี้จึงครอบคลุมถึงการขุดดินและถมดินด้วย นอกจากนี้การขุดดินยังอยู่ในความหมายของ
คำ�ว่า  คูน้ำ�  คูน้ำ�แคบ หลุม และเพลาอีกด้วย95 มาตรฐานฉบับนี้ได้กำ�หนดคำ�แนะนำ�ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขุดดินไว้ในหลายกรณี อาทิ การควบคุมและดูแลงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับพื้นดิน96 การขุดดินชั่วคราว97     
วิธีการดำ�เนินงานก่อสร้าง98 มาตรฐานนี้ครอบคลุมการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับหลายฝ่ายเช่น คนงาน ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างหลัก หรือผู้รับจ้างช่วง โดยงานดินตาม
มาตรฐานนี้จะเกี่ยวข้องกับงานดินด้านการขนส่ง งานโครงสร้างพื้นฐาน แต่จะมีการนำ�ไปใช้กับงานสิ่ง
ก่อสร้างด้านอุตสาหกรรม พาณิชย์ ที่อยู่อาศัย งานวิศวกรรมแหล่งน้ำ� การป้องกันน้ำ�ท่วม หรือการป้องกัน
ชายฝั่ง รวมถึงโครงการด้านวิศวกรรมโยธาทั่วไป โดยมาตรฐานฉบับนี้จะเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับงานดินทั้ง
ปวงยกเว้นงานเขื่อนกั้นน้ำ�ที่กักน้ำ�  โดยพิจารณาในด้านการออกแบบก่อสร้าง การบำ�รุงรักษาโครงสร้าง
พื้นฐานของเขื่อน และงานดินที่ทำ�ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการปลูกสร้าง
อาคาร หรือพื้นที่ในทางวิศวกรรม รวมถึงงานขุดงานถมบนเนินดินสำ�หรับงานก่อสร้าง ในระบบมาตรฐาน
นี้จะมีการอ้างอิงมาตรฐานอื่นทีเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมโยธา  และงานฐานราก รวมถึงงานปฐพีวิทยาที่
เกี่ยวข้องอีกหลายชุดมาตรฐาน เช่น BS 1377 ซึ่งเป็นวิธีทดสอบดินสำ�หรับงานโยธา หรือ BS EN 474 ซึ่ง
เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ใช้ในงานดิน และมาตรฐานอื่นอีก 99
BS 8006-1:2010 Code of practice for strengthened/reinforced soils and
other fills (+A1:2016)
มาตรฐานฉบับนี้เป็นมาตรฐานที่ใช้ในงานดิน ซึ่งใช้กับกำ�แพงกันดิน คันดิน การเสริม
กำ�ลังดินคันทาง โดยเป็นมาตรฐานที่ใช้สำ�หรับงานวิศวกรโยธา และวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
โดยมาตรฐานฉบับนี้จะแนะนำ�วิธีในการออกแบบที่ปลอดภัยสำ�หรับงานดินที่ต้องการการเสริมแรง ซึ่ง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานถม หรือการเทดิน (insert) ในพื้นธรรมชาติเพื่อ
ทำ�ให้เกิดเนินที่สูงกว่าระดับปกติปกติและมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการรับน้ำ�หนักบรรทุก (load
carrying) วัสดุเสริมแรงต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินอ่อนในการเสริมคันดินหรือโครงสร้าง
ที่มีความยืดหยุ่น (resilient structure) รวมถึงการเลือกประเภทวัสดุถม  
		
BS 8002 1994 Code of Practice for Earth Retaining Structure มาตรฐานฉบับนี้
เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับงานขุดถมดิน โดยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติในการออกแบบ และก่อสร้าง โครงสร้าง
กำ�แพงกันดินโดยใช้ดิน หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้มาตรฐานฉบับนี้จะใช้กับกำ�แพงกันดินที่
สูงประมาณ 15 เมตร หากก่อสร้างสูงกว่านี้จะต้องขอคำ�แนะนำ�จากผู้เชี่ยวชาญ โดยมาตรฐานฉบับนี้จะ
กล่าวถึงความต้องการข้อมูลธรณีวิทยาที่จำ�เป็น และคุณสมบัติวัสดุ และจะให้คำ�แนะนำ�ในการเลือกค่า
ของข้อมูลความแข็งแรงของดินที่ใช้เป็นชุดข้อมูลตัวแทนดินทั้งหมดที่จะใช้ในการออกแบบ และกำ�หนด
หลั ก ปรั ช ญาการออกแบบและวิ ธี อ อกแบบสำ�หรั บ กำ�แพงกั น ดิ น รวมไปถึ ง การการพิ จ ารณาแรงดั น ดิ น
และวิเคราะห์สมดุลรวมที่มีเสถียรภาพมาตรการเสริมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยที่ดินติดต่อ ค.ศ. 1996
Party Wall etc. Act 1996 ในการแจ้งการขุดดินเป็นการล่วงหน้าต่อเพื่อนบ้านพระราชบัญญัติฉบับนี้
เป็นพระราชบัญญัติที่กำ�หนดหน้าที่ให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่จะดำ�เนินการก่อสร้างที่มีการขุดดิน
Introduction of BS:6031 the Code of Practice for Earthworks
3.2.3 of BS:6031 the Code of Practice for Earthworks
95
3.3.1, 3.3.5, 3.3.6 and 3.3.10 of BS:6031 the Code of Practice for Earthworks
96
9 of BS:6031 the Code of Practice for Earthworks
97
13 of BS:6031 the Code of Practice for Earthworks
98
14 of BS:6031 the Code of Practice for Earthworks
99
อ้างแล้ว Normative Reference
93
94
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และการขุดดินนั้นอาจมีผลกระทบต่ออสังหาริมทรัพย์ที่ติดกัน โดยกำ�หนดเป็นมาตรการแจ้งล่วงหน้า
แก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง และการป้องกันความปลอดภัยเมื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงร้องขอโดยผู้ดำ�เนิน
การเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย (Sec. 6) การเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเข้าตรวจสอบ (Sec. 8) การ
ขุดดินที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ (1) การขุดดินที่มีระยะห่างจากที่ดินของผิวนอก
สุดของอาคารข้างเคียง ในระยะ 3 เมตรโดยวัดทางราบจากส่วนของอาคาร หรือโครงสร้างของเจ้าของ
ห้องที่ติดกัน และ ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ประสงค์จะขุดดิน สิ่งก่อสร้าง หรือโครงสร้างภายใน 3
เมตรถึงระยะที่ต่ำ�กว่าระดับของระยะต่ำ�สุดของฐานรากของอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง หรือโครงสร้าง
ของอาคารที่ติดกัน หรือ (2) เจ้าของอาคารที่ประสงค์จะขุดดิน หรือขุดดินเพื่อรื้อถอนภายในระยะแนว
ราบ 6 เมตรนับจากส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นทีขุด ในส่วนที่เริ่มขุดลงจะต้อง
ขุดลงเป็นระยะ 45 องศา จากจุดตัดแนวราบถึงระดับต่ำ�สุดของฐานรากของสิ่งก่อสร้าง หรือโครงสร้าง
ของอาคารที่ติดกันซึ่งใช้แนวพื้นผิวภายนอกของกำ�แพงที่อยู่นอกสุดของอาคาร หรือโครงสร้างที่อยู่ติด
กัน ในการขุดดินทั้งสองกรณีอยู่ในข่ายที่ต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติฉบับนี้นั้นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์
จำ�ต้องแจ้งต่อเพื่อนบ้านอย่างน้อย 1 เดือนก่อนการขุดดิน100 การแจ้งดังกล่าวต้องประกอบไปด้วยราย
ละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการขุดดิน อาทิ ขนาดและความลึกของการขุดดิน ลักษณะของอาคารที่จะ
ก่อสร้าง เป็นต้น101 หากเพื่อนบ้านมิได้ให้ความยินยอมภายใน 14 วันนับแต่วันที่ได้รับการแจ้ง ให้ถือว่า
เพื่อนบ้านไม่ให้ความยินยอมแก่การก่อสร้างซึ่งมีการขุดดินดังกล่าว102

Section 6 (5) of Party Wall etc. Act 1996
Section 6 (6) of Party Wall etc. Act 1996
102
Section 6 (7) of Party Wall etc. Act 1996
100
101
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ระยะที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย103

Department for Communities and Local Government, Party Wall etc. Act 1996 Explanatory Booklet, p.15 cited onhttps://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/523010/Party_Wall_etc__Act_1996_-_
Explanatory_Booklet.pdf date 13 July 2019

103
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5.5 มาตรการบังคับทางกฎหมายเพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหาย
มาตรการบังคับทางปกครองที่ส�ำคัญที่สุดคือค�ำสั่งให้แก้ไขการด�ำเนินการ หรือห้ามมิให้
กระท�ำการประกอบรายงานความไม่ปลอดภัยในการก่อสร้าง (Improvement or Prohibition Notice)
Health and Safety at Work etc. Act 1974 ซึ่งผู้ตรวจสอบ (Inspector) มีอ�ำนาจออกเมื่อเห็นว่าได้
มีการหรือจะมีการกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยค�ำสั่งดังกล่าว
จะต้องก�ำหนดมาตรการให้ผู้รับค�ำสั่งปฏิบัติพร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลาส�ำหรับการปฏิบัติโดยชัดแจ้ง แต่
อย่างน้อยต้องมีระยะที่ก�ำหนดไม่น้อยกว่า 21 วัน ในส่วนของการอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้น Health and Safety
at Work etc. Act 1974 ก�ำหนดองค์กรผู้มีอ�ำนาจพิจารณาอุทธรณ์ไว้ตาม Section 24 คือ คณะกรรมการ
วินิจฉัยข้อพิพาทด้านการจ้างแรงงาน (Employment Tribunal) แต่เนื่องจากคณะกรรมการดังกล่าวจะ
มีอ�ำนาจพิจารณาเฉพาะในกรณีที่เป็นการอุทธรณ์ค�ำสั่งของผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท�ำงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเท่านั้น ดังนั้น ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียจากค�ำสั่งทางปกครองในกิจกรรม
การก่อสร้างซึ่งรวมถึงการขุดดินและถมดินตามกฎหมายฉบับนี้สามารถด�ำเนินการอุทธรณ์ค�ำสั่งทาง
ปกครองตามหลักการทั่วไปในประเทศสหราชอาณาจักรซึ่งใช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี (Common
Law) ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียในผลของค�ำสั่งและกฎหมายไม่ได้ก�ำหนดกระบวนการอุทธรณ์และ
สิทธิในการอุทธรณ์ไว้เป็นการเฉพาะสามารถอุทธรณ์ค�ำสั่งในรูปแบบการฟ้องคดีขอให้ศาลยุติธรรมทบทวน
ค�ำสั่งทางปกครอง (Judicial Review) ได้106 โดยผู้เสียหายที่ประสงค์จะฟ้องคดีขอให้ศาลพิจารณาทบทวน
นั้นจะต้องยื่นค�ำขอฝ่ายเดียวเพื่อขอให้ศาลออกหมายอนุญาตให้ฟ้องคดี (leave to apply)107 ต่อศาล
ดิวิชั่นนอลคอร์ทเพื่อให้ผู้พิพากษานายหนึ่งของศาลปกครอง (Administrative Court) ซึ่งเป็นแผนกย่อย
ในศาลยุติธรรมแผนกควีนส์เบนซ์ (Queen’s Bench Division) ของศาลไฮน์คอร์ท (High Court) ท�ำการ
พิจารณาค�ำร้องดังกล่าวภายในก�ำหนด 3 เดือนนับแต่วันที่เกิดเหตุอันจะฟ้องขอให้ศาลพิจารณาทบทวน
ได้ อย่างไรก็ตามศาลอาจขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปได้ตามที่เห็นสมควรเท่าที่ไม่ก่อให้เกิดความยาก
ล�ำบากเกินสมควรในอันที่จะเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่เป็นการริดรอนสิทธิของบุคคลอื่นเกิน
สมควร และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม แม้ตามหลักกฎหมาย
Common Law ศาลจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้การกระท�ำทางปกครองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทั้ง
ที่เป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรและกฎหมายจารีตประเพณี เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
แต่ต้องถือว่าอ�ำนาจในการพิจารณาทบทวนค�ำสั่งทางปกครองของศาลยุติธรรมเป็นอ�ำนาจที่จ�ำกัดเฉพาะ
การควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย (Legality) ของผู้ท�ำค�ำสั่ง แต่ศาลไม่มีอ�ำนาจเข้าไปตรวจ
สอบถึงความเหมาะสมหรือดุลพินิจ (Discretion) ในการท�ำค�ำสั่ง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติ
ศาลสูงสุด ค.ศ. 1981 (Supreme Court Act 1981) และ Statutory Instrument 1980 No. 2,000
ดังนั้น ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคต่าง ๆ ที่ฝ่ายปกครองสั่งให้ผู้รับค�ำสั่งต้องปฏิบัติตามอ�ำนาจ
ดุลพินิจนั้นย่อมถือเป็นอันยุติไม่อาจอุทธรณ์โต้แย้งไปยังศาลยุติธรรมได้
5.6 บทก�ำหนดโทษทางอาญา
เมื่อพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่ามีการก�ำหนดโทษทางอาญาไว้ใน Health and
Safety at Work etc. Act 1974 โดยพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก�ำหนดโทษทางอาญาส�ำหรับการ
ฝ่าฝืนระเบียบที่ออกตามความพระราชบัญญัตินี้โดยที่มีโทษปรับไม่เกิน 400 ยูโร (ประมาณ 17,350 บาท)
จ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ108 และ Party Wall etc. Act 1996 ก�ำหนดโทษอาญาต่อการขัด
ขวางการเข้าตรวจสอบโดยเจ้าของที่ดินข้างเคียง (Sec. 8, 16) ก�ำหนดอัตราเป็นโทษปรับไม่เกิน Level
เทียบเคียงคดี R. v. Greater London Council, ex parte Blackburn (1976) 1 WLR 550
เที่ยบเคียงคดี R. v. Dairy Produce Quota Tribunal, ex parte Caswell (1989) 1 WLR 1089
108
Section 33 (1) (c) and 33 (3) (a) (b) of Health and Safety at Work etc. Act 1974
106
107
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3 of Standard Scale (ไม่เกิน £ 1000 หรือ ประมาณ 38170.43 บาท)
6. บทสรุปและข้อพิจารณาส�ำหรับกฎหมายไทย
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขุดดินและถมดินของสหราชอาณาจักรประกอบไปด้วยกฎหมายสอง
กลุ่มคือ กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างทั่วไป และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม แต่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการกิจกรรมการขุดดินและถมดินโดยตรงคือ Health and Safety at Work etc. Act 1974 ซึ่งเป็น
พระราชบัญญัติที่กฎหมายเนื้อหาของมาตรการการขุดดินและถมดินในงานก่อสร้าง โดยก�ำหนดราย
ละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน Construction (Design and Management) Regulations 2015
กฎหมายฉบับนี้ได้ก�ำหนดนิยามของการขุดดินและการก่อสร้างและก�ำหนดขั้นตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
ขุดดินและการก่อสร้างเอาไว้ นอกจากนี้ ยังปรากฏแนวปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับมาตรฐานการขุดดินซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปตาม Health and Safety at Work etc. Act 1974
และ Construction (Design and Management) Regulations 2015 ผ่านลักษณะของคู่มือการขอ
อนุญาตซึ่งง่ายและสะดวกต่อประชาชนในการท�ำความเข้าใจและปฏิบัติการตามกฎหมาย
นอกจากประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหาของมาตรฐานการขุดดินและถมดินแล้ว สหราชอาณาจักรยังมี
การกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ใน Health and Safety at Work etc. Act
1974 และ Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998 ซึ่งปรากฏหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวอันได้แก่ คณะกรรมการมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health
and Safety Commission) สำ�นักงานมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety
Executive, HSE) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการมาตรฐานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (Health and Safety Commission) มีอำ�นาจหน้าที่โดยตรงในการกำ�หนดมาตรฐานการ
ก่อสร้างซึ่งรวมถึงการขุดดินและถมดินด้วย ในขณะที่คณะกรรมการมาตรฐานอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (Health and Safety Commission) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำ�นาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุญาตให้ขุดดิน จุดที่น่าสนใจในกฎหมายของประเทศสหราชอาณาจักรคือการพิจารณา
ความปลอดภัยของสาธารณะรวมไปถึงความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นจากการขุดดินในบริเวณใกล้เคียง
กับโครงสร้างสาธารณูปโภค ซึ่งมีแนวคิดใกล้เคียงกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาแต่ต่างวิธีการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดยกฎหมายของสหราชอาณาจั ก รรวมกระบวนการตรวจสอบไว้ ใ นชั้ น ของการ
อนุญาตขุดดินเสียในคราวเดียวกัน และสหราชอาณาจักรสนับสนุนความชำ�นาญด้านวิชาชีพในการ
ตรวจสอบและรับรองจากภาครัฐอันเป็นการอำ�นวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ประกอบกับรัฐบาลให้
การสนับสนุนการใช้มาตรฐาน BSI ซึ่งเป็นมาตรฐานทางเทคนิคจากองค์กรภาคเอกชนที่ได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลผ่านระบบอนุญาต ทำ�ให้เกิดความคล่องตัวและมีมาตรฐานอยู่เสมอ  
ทั้งนี้ มาตรการเสริมตามกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง คือ มาตรการแจ้งล่วงหน้าแก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง
และการป้องกันความปลอดภัยเมื่อเจ้าของที่ดินข้างเคียงร้องขอโดยผู้ดำ�เนินการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
และการเปิดโอกาสให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเข้าตรวจสอบ ตาม Party Wall etc. Act 1996 นั้นก็มี
ความน่าสนใจหากจะนำ�มาปรับใช้กับกระบวนการแจ้งต่อการดำ�เนินการตามกฎหมายของประเทศไทย
โดยอาจมีการกำ�หนดกระบวนการส่งต่อข้อมูลการแจ้งการดำ�เนินการขุดดินหรือถมดินจากภาครัฐไปยัง
เจ้าของที่ดินในแปลงข้างเคียงเพื่อให้ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงและร่วมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย
ของการดำ�เนินการขุดดินหรือถมดิน เพื่อให้ภาครัฐได้รับทราบซึ่งข้อมูลและสามารถใช้อำ�นาจในการ
เยียวยาหรือแก้ไขปัญหาอันอาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
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บทที่ 6
การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
ของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
1. ความทั่วไปตามบริบทของประเทศ
การศึกษากฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเด็น
ทางกฎหมายที่น่าสนใจ เนื่องจากมาเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations – ASEAN) ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ
คล้ายคลึงกับประเทศไทยและยังมีการใช้พื้นที่ส�ำหรับการเกษตรกรรมค่อนข้างมาก แม้ระบบกฎหมาย
ของทั้งสองประเทศจะค่อนข้างมีความแตกต่างกัน หากแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองประเทศมีความเหมือนกัน คือ
ความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความต้องการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อประสานการใช้สิทธิในทรัพย์สิน
ให้ไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิในชีวิต ร่างกายหรือ ทรัพย์สินของผู้อื่น สภาพสังคมของมาเลเซียเป็นสังคมที่มี
ความหลากหลายทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และภาษามารวมกัน และใช้ระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี
(common law) กล่าวคือ ยึดถือจารีตประเพณีซึ่งประมวลจากบรรดาค�ำพิพากษาของศาลออกมาเป็น
กฎหมายส�ำหรับการบังคับใช้ ซึ่งหลักการดังกล่าวได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเคยเป็นเจ้า
อาณานิคมของมาเลเซียมาก่อน เมื่อระบบกฎหมายได้รับอิทธิพลมาจากอังกฤษ การบริหารงานด้านกิจการ
ยุติธรรมในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดระบบโครงสร้างศาล ก็ได้เดินตามแม่แบบของระบบศาลในประเทศ
อังกฤษแทบทั้งสิ้น แต่แม้ระบบกฎหมายของประเทศมาเลเซียมีรากฐานมาจากระบบกฎหมายแบบจารีต
ประเพณี (Common Law) ของประเทศอังกฤษ แต่เนื่องจากรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐมาเลเซีย มาตรา 
13 บัญญัติรองรับสิทธิในทรัพย์สินเอาไว้ว่า (1) บุคคลใด ๆไม่อาจยกเลิกสิทธ์ในทรัพย์สิน ยกเว้นโดยการ
ใช้กฎหมาย (2) ไม่มีกฎหมายใด ๆ ที่สามารถน�ำมาซึ่งทรัพย์สิน หรือน�ำทรัพย์สินโดยการบังคับซึ่งปราศจาก
การให้ค่าชดเชยตามความเหมาะสม การควบคุมดูแลกิจกรรมการขุดดินหรือถมดินอันถือเป็นการจ�ำกัด
สิทธิในการใช้สอยที่ดิน (Land Use Right) ในประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียจึงต้องกระท�ำโดยกฎหมาย
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ซึ่ ง ก� ำ กั บ ดู แ ลโดยรั ฐ บาลกลางเท่ า นั้ น แม้ ว ่ ารู ป แบบของการ
ปกครองรัฐจะเป็นในลักษณะแบบ “รัฐรวม” (federal state) ซึ่งท�ำให้แต่ละรัฐมีรัฐบาลแห่งรัฐ (State
Government) ซึ่งมีอ�ำนาจทั้งในทางบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการเป็นของตัวเองได้พอสมควรภายใต้
การก�ำกับดูแลของรัฐบาลกลาง (Federal Government)109 และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นตรง
ต่อรัฐบาลของมลรัฐ สรุปได้ดังแผนภาพ
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2. รายชื่อกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
(1) Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514) (2) Factories and Machinery
Act 1967 (Revised 1974) (Act 139) (3) Guidelines for Public Safety and Health at Construction
Sites (1st Revision) (4) Board of Engineers Malaysia Guideline NO: 001 (THE ROLE AND
RESPONSIBILITY OF PROFESSIONAL ENGINEERS FOR TEMPORARY WORKS DURING
CONSTRUCTION STAGE) (5) Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007 (Act
672) (6) Mineral Development Act 1994 (Act 525) (7) Geological Survey Act 1974 (Act 129)
(8) Street, Drainage and Building Act 1974 (Act 133) (9) Town and Country Planning
Act 1976 (Act 172) (10) Federal Territory (Planning) Act 1982 (Act 267)
อนึ่ง กฎหมายส�ำคัญที่ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ คือ กฎหมายในหัวข้อ 4.3 กฎหมายเพื่อควบคุม
การก่อสร้างให้เกิดมาตรฐาน ปลอดภัย และสอดคล้องกับการบริหารจัดการภูมิทัศน์ ผังเมืองและที่ดิน
ได้แก่ Street, Drainage and Building Act 1974 (Act 133) และ Town and Country Planning
Act 1976 (Act 172)
3. เจตนารมณ์ของกฎหมาย
3.1 เพื่อการสร้างความปลอดภัยในงานขุดดินและถมดิน (Providing Safety for Land
Excavation and Landfill Work): กลุ่มนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง “ความปลอดภัย” (safety) ให้แก่
บุคคลผู้ปฏิบัติงานขุดดินและถมดิน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ประชาชนผู้ซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณการ
ด�ำเนินงาน
3.2 เพื่อการควบคุมมาตรฐานของงานขุดดินและถมดิน (Controlling Standard of Land
Excavation and Landfill Work): กลุ่มนี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ เพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการขุ ด ดิ น และถมดิ น อย่ า งสู ง สุ ด และเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น ท� ำ ลายชั้ น ดิ น
และสิ่งแวดล้อม
3.3 กฎหมายเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เกิดมาตรฐาน ปลอดภัย และสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการภูมิทัศน์ ผังเมืองและที่ดิน
4. องค์กรที่รับผิดชอบในเรื่องการขุดดินและถมดิน
องค์กรที่มีความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงานด้านการขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซีย
สามารถจ�ำแนกได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้
4.1 องค์กรผู้ก�ำหนดมาตรฐานตามกฎหมายในการขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซีย
4.1.1 กรมมาตรฐานแห่งชาติ (Department of Standard Malaysia) เป็นหน่วยงาน
ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ Ministry of International
Trade and Industry มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดมาตรฐานทางเทคนิคต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับระดับ
สากล ส�ำหรับมาตรฐานทางเทคนิคในการขุดดินและถมดินหรือที่เรียกว่า  “งานดิน” ที่ใช้อ้างอิงประกอบ
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กับกฎหมายฉบับหลัก คือ Street, Drainage and Building Act 1974 (Act 133) (9) Town and Country
Planning Act 1976 (Act 172) ได้แก่  Malaysian Standard (MS 1754 : 2004 Earthworks – Code
of practices)
4.1.2 กรมความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย (Department of Occupational Safety
and Health: DOSH): เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การควบคุมก�ำกับดูแลของกระทรวงทรัพยากรมนุษย์
แห่งสหพันธรัฐมาเลเซีย มีหน้าที่รับผิดชอบและท�ำตามกฎข้อบังคับในด้านกฎหมาย เพื่อต้องการให้ความ
มั่นใจว่า  ผู้ที่อยู่ในระหว่างการท�ำงานหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ได้รับการคุ้มครองด้านความปลอดภัย สุขภาพ
และสวัสดิการจาก อันตรายอันเป็นผลมาจากกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรม
เหมืองแร่และการระเบิดหิน การก่อสร้าง การเกษตร การป่าไม้และการประมง สาธารณูปโภค (แก๊ส ไฟฟ้า 
น�้ำประปา  และสาธารณสุข) การขนส่ง การเก็บรักษาและการคมนาคม การค้าส่งและค้าปลีก โรงแรม
และร้านอาหาร การเงิน การประกันภัย บริการด้านอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจ การบริการสาธารณะ และ
การบริการของหน่วยงานตามกฎหมาย (Statutory Authority)110 ซึ่งบทบาทของ DOSH เกี่ยวกับเรื่องการ
ขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซีย ก็คือการส่งเสริมและการท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ขั้นตอนการท�ำงาน รวมไปถึงกฎระเบียบและแนวทางว่าด้วยเรื่องความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในหมู่คนงานทั่วประเทศ โดยผ่านการใช้อ�ำนาจผ่านทางกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514), Factories and Machinery Act 1967
(Revised 1974) (Act 139) เป็นต้น รวมไปถึงอ�ำนาจในการออกข้อก�ำหนดต่าง ๆ เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้
แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น Guidelines for Public Safety and Health at Construction Sites, 2007,
Guidelines on Occupational Safety and Health in Construction Industry (Excavation Work)
2017 เป็นต้น
4.1.3 Board of Engineers Malaysia (BEM): เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำ�กับดูแลการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมภายในสหพันธรัฐมาเลเซีย
อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงโยธาธิการของ
สหพันธรัฐมาเลเซีย จัดตั้งขึ้นโดยอาศัยอำ�นาจตาม Engineers Act 1967 มีวัตถุประสงค์คือ ทำ�หน้าที่รับ
ผิดชอบในการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนของผู้สำ�เร็จการศึกษาวิศวกรรมและวิศวกร
มืออาชีพ รวมถึงทำ�หน้าที่เป็นผู้ควบคุมความประพฤติและจริยธรรมสำ�หรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมในสหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่งบทบาทของ BEM เกี่ยวกับเรื่องการขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ก็คือการกำ�หนดกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบของผู้ที่ทำ�งานเกี่ยวกับงานด้านวิศวกรซึ่งขึ้น
ทะเบียนอยู่กับหน่วยงานนี้ เช่น Board of Engineers Malaysia Guideline NO: 001 (THE ROLE
AND RESPONSIBILITY OF PROFESSIONAL ENGINEERS FOR TEMPORARY WORKS DURING
CONSTRUCTION STAGE) เป็นต้น  
4.2 องค์กรผู้พิจารณาอนุญาตให้ขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซีย
4.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียตามพระราชบัญญัติการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 1976 (Local Government Act 1976): ด้วยผลของพระราชบัญญัติ
การปกครองส่วนท้องถิ่น ค.ศ.1976 (Local Government Act 1976) อันท�ำให้เกิดการปรับปรุงและ
รวบรวมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น (PBT) รวมทั้งมีผลใช้บังคับกับรัฐบาลแห่ง
รัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่น จึงเป็นผลท�ำให้เกิดการมอบอ�ำนาจให้แก่รัฐบาลแห่งรัฐซึ่งมีทั้งสิ้น 13 รัฐ ในการแก้ไข
และบัญญัติข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีผลใช้บังคับในรัฐนั้น ๆ ดังนั้น ข้อบังคับ และกฎหมายของ
แต่ละรัฐในสหพันธรัฐมาเลเซียจึงมีความแตกต่างกันไป ตามที่รัฐบาลแห่งรัฐตามท้องถิ่นนั้น ๆ จะได้ท�ำการ
จาก “คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในประเทศมาเลเซีย”, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์   
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ใช้อ�ำนาจของตนเอง โดยบทบาทของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นแต่ละรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้
ขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซีย ก็คือการบริหารจัดการเรื่องเชิงนโยบายต่าง ๆ โดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามที่กฎหมายได้ให้ไว้ เพื่อให้การด�ำเนินงานเรื่องการขุดดินถมดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ผลลัพธ์เชิงบวกกับประชาชนในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้มากที่สุด เช่น การออกค�ำสั่งทางปกครองหรือใช้มาตรการ
บังคับทางปกครองตามที่พระราชบัญญัติต่าง ๆ ให้อ�ำนาจไว้ในการด�ำเนินการทางปกครองเพื่อให้การเป็น
ไปตามที่กฎหมายก�ำหนด
4.2.2 ส่วนราชการของรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซีย:
ในปัจจุบันสหพันธรัฐมาเลเซียที่เคยได้รับอิทธิพลของโครงสร้างทางการเมืองการปกครองของประเทศอังกฤษ
คือ การปกครองด้วยโครงสร้างของระบบรัฐสภายกเว้นระบบรัฐบาล ที่มีทั้งระบบรัฐบาลกลางหรือสหพันธ์
(Federal Government) และรัฐบาลแห่งรัฐ (State Government) ซึ่งการจัดระบบราชการต่างรองรับ
โครงสร้างข้างต้น โดยในส่วนกลางมีกระทรวงต่าง ๆ ทั้งหมด 24 กระทรวง และระดับสหพันธรัฐจะส่งตัว
แทนของตนเข้าไปอยู่ประจ�ำรัฐต่าง ๆ เพราะโครงสร้างการบริหารงานในแต่ละรัฐจะมีกระทรวงที่เลียนแบบ
โครงสร้างการปกครองระดับชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ตัวแทนจากสหพันธ์คอยให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเป็นสื่อกลาง
ระหว่างรัฐบาล มลรัฐ และรัฐบาลแห่งสหพันธ์ การมีโครงสร้างในการแบ่งกระทรวงที่ถอดแบบมาจากส่วน
กลางนี้ เป็นเครื่องมือในการควบคุมการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแห่งสหพันธ์ ดังนั้น
ข้าราชการตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง อธิบดี กรม ผู้อ�ำนวยการกอง ฯลฯ ทั้งในระดับสหพันธรัฐหรือระดับ
รัฐ ต่างถูกก�ำหนดบทบาทที่จะสนองนโยบายรัฐบาลในฐานะผู้ปฏิบัติงานทั้งสิ้น โดยบทบาทของส่วนราชการ
ของรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นของสหพันธรัฐมาเลเซียเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้ขุดดิน
และถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซีย ก็คือ “การใช้อ�ำนาจทางปกครอง” ในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ในการก�ำกับ
ดูแล และบังคับใช้กฎหมาย (เช่น อนุมัติเรื่องต่าง ๆ) เพื่อให้การด�ำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการวางแนวนโยบายจากฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะนโยบายจาก
รัฐบาลกลางของสหพันธรัฐหรือรัฐบาลท้องถิ่นของสหพันธรัฐก็ตาม
5. บทวิเคราะห์ (เจตนารมณ์ของกฎหมาย ความมีผลใช้บังคับของกฎหมายในเชิงพื้นที่ บท
นิยามเกี่ยวกับค�ำว่า “ดิน” “การขุดดิน” และ “การถมดิน” ระบบการควบคุมหรือก�ำกับดูแลกิจกรรม
การขุดดินหรือถมดิน หลักเกณฑ์ในการขุดดินและถมดิน มาตรการบังคับทางกฎหมายเพื่อป้องกันและ
เยียวยาความเสียหาย และ บทก�ำหนดโทษทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมาย)
จากการศึกษากฎหมายและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการขุดดินและถมดินที่มีการใช้บังคับในสหพันธรัฐ
มาเลเซีย พบว่าสามารถแบ่งประเภทของกฎหมายและกฎเกณฑ์ตามเจตนารมณ์ของการตรากฎหมายและ
ออกกฎเกณฑ์ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ได้ 3 ประเภท โดยทุกฉบับมีผลใช้บังคับทั่วประเทศ ดังนี้
5.1 เพื่อการสร้างความปลอดภัยในงานขุดดินและถมดิน (Providing Safety for Land
Excavation and Landfill Work): กลุ่มนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการสร้าง “ความปลอดภัย” (safety) ให้แก่บุคคล
ผู้ปฏิบัติงานขุดดินและถมดิน รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น ประชาชนผู้ซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณการด�ำเนิน
งาน มีกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว ดังนี้
5.1.1 Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514): พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมส�ำหรับการรักษาความปลอดภัย สุขภาพและสวัสดิการของ
บุคคลในการท�ำงาน เพื่อป้องกันผู้อื่นจากความเสี่ยงต่อความปลอดภัย หรือสุขภาพที่มีความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของบุคคลที่ท�ำงาน เพื่อสร้างสภาแห่งชาติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และส�ำหรับเรื่อง
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อื่นที่เกี่ยวข้อง111 ภายในมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในงานขุด
ดินและถมดินอยู่หลายมาตรา เช่น มาตรา 15 (1) และ (2) (a)112 ซึ่งวางหลักเอาไว้ว่า นายจ้างทุก ๆ คน
ที่ควบคุมโครงการก่อสร้าง อันรวมไปถึงขั้นตอนงานที่เกี่ยวข้องกับงานขุดดินถมดิน มีหน้าที่ต้องประกันเรื่อง
ความปลอดภัย สุขภาพ และสวัสดิการที่เกี่ยวเนื่องกับการท�ำงานของพนักงานทุกคน และต้องให้ความมั่นใจ
แก่ลูกจ้างทุกคนว่า  ความเสี่ยงต่าง ๆ ในการท�ำงานจะถูกบริหารจัดการโดยระบบความปลอดภัยตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมาย รวมไปถึงมาตรา 16113 ที่วางหลักว่า  นายจ้างทุกคนมีหน้าที่ต้องจัดท�ำ
และแก้ไขเอกสารเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพในการท�ำงานของพนักงานลูกจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้เหมาะสม และต้องมีการแจ้งข้อความในเอกสารและการแก้ไขข้อความใด ๆ ในเอกสารนั้น ให้พนักงาน
ลูกจ้างทั้งหมดทราบด้วย ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามมาตรา 19114 ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นริงกิต หรือจ�ำคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
อีกทั้งพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ก�ำหนดบทบัญญัติในเรื่องเอาไว้อีกว่า เจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย (An occupational safety and health officer) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้สามารถใช้
อ�ำนาจรัฐทางปกครองตามมาตรา 39 (1)115 ในการเข้าตรวจสอบสถานที่ท�ำงานใด ๆ ของลูกจ้างได้ เพื่อ
ให้การเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับที่ท�ำขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และเมื่อมีการใช้อ�ำนาจดังกล่าว บรรดาเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือนายจ้าง ณ สถาน
ที่ท�ำงานใด ๆ รวมไปถึงตัวแทนหรือลูกจ้างของเจ้าของ ผู้ครอบครองหรือนายจ้างนั้น มีหน้าที่ตามมาตรา
46116 ที่จะต้องให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้ตรวจสอบ การส่งรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงการ
อื่นอันเป็นการอ�ำนวยความสะดวกต่อการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหากผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตามก็จะถือว่าเป็นความผิด ต้องถูกลงโทษโดยอาศัยบทลงโทษโดยทั่วไป (General penalty) ตามมาตรา
51117 กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดกระท�ำการหรือละเว้นกระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติใดของพระราช
บัญญัตินี้ หรือข้อบังคับใดที่ได้ท�ำขึ้นภายใต้พระราชบัญญัตินี้ หากไม่มีบทบัญญัติโทษไว้โดยเฉพาะ โดยทั่วไป
จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นริงกิตหรือจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ในกรณีที่มีความผิดยัง
เกิดต่อเนื่องให้ปรับไม่เกิน 1 พันริงกิต ส�ำหรับทุกวันหรือบางส่วนของวันในระหว่างที่ความผิดยังคงด�ำเนิน
ต่อไป
An act to make further provisions for securing the safety, health and welfare of persons at work, for protecting others against risks
to safety or health in connection with the activities of persons at work, to establish the National Council for Occupational Safety and
Health, and for matters connected therewith.
112
15. General duties of employers and self-employed persons to their employees.
(1) It shall be the duty of every employer and every self-employed person to ensure, so far as is practicable, the safety, health
and welfare at work of all his employees.
(2) Without prejudice to the generality of subsection (1), the matters to which the duty extends include in particular(a) the provision and maintenance of plant and systems of work that are, so far as is
practicable, safe and without risks to health; …
113
16. Duty to formulate safety and health policy.
Except in such cases as may be prescribed, it be the duty of every employer and every self-employed person to prepare and
as often as may be appropriate revise a written statement of his general policy with respect to the safety and health at work of his
employees and the organisation and arrangements for the time being in force for carrying out that policy, and to bring the statement
and any revision of it to the notice of all of his employees.
114
19. Penalty for an offence under section 15, 16, 17 or 18.
A person who contravenes the provisions of section 15, 16, 17 or 18 shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable
to a fine not exceeding fifty thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding two years or to both.
115
39. Powers of entry, inspection, examination, seizure, etc.
(1) An occupational safety and health officer, in this Part referred to as the “officer”, may, for the purpose of carrying out the
objects of this Act or any regulation made thereunder, at any reasonable time and upon the production of his certificate of authorisation
enter, inspect and examine any place of work other than a place used solely for residential purposes:
116
46. Employer, etc., to assist officer.The owner or occupier of, or employer at, any place of work and the agent or employee of the
owner, occupier or employer shall provide such assistance as the officer may require for any entry, inspection, examination or inquiry
or for the exercise of his powers under this Act.
117
51. General penalty.
111
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4.1.2 Factories and Machinery Act 1967 (Revised 1974) (Act 139): พระ
ราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการควบคุมโรงงานเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสวัสดิการของบุคคลนั้น เพื่อการขึ้นทะเบียนและตรวจสอบเครื่องจักร และเรื่องอื่นที่
เกี่ยวข้อง118 ภายในมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก�ำหนดมาตรฐานความปลอดภัยในงานขุดดิน
และถมดินอยู่หลายมาตรา เริ่มต้นจากมาตรา 3119 ที่วางบทนิยามอธิบายความหมายของค�ำว่า “งานก่อสร้าง
ทางวิศวกรรม” ว่าให้หมายความรวมถึง “การขุดดิน” (Excavation) ตามข้อ (bb) ของมาตรา 3 แห่งพระ
ราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย และต่อมาใน มาตรา 10120 ก็ได้วางหลักต่อไปว่า ทุกโรงงานต้องท�ำตามข้อก�ำหนด
ที่อยู่ในมาตรานี้อันเกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย ตราบที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายของหน่วยงานท้อง
ถิ่นนั้น ๆ ซึ่งความปลอดภัยที่ว่านี้ หมายถึงความปลอดภัยในการด�ำเนินการงานต่าง ๆ ในโรงงาน อัน
หมายความรวมถึง ส่วนงานขุดดินและถมดิน ซึ่งหากผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้ย่อมต้องถูกลงโทษตามมาตรา
51121 กล่าวคือต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นริงกิต หรือจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
4.1.3 Guidelines for Public Safety and Health at Construction Sites (1st
Revision): เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกโดยกรมความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัย (Department of Occupational
Safety and Health - DOSH) ได้อาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 66 ของ Occupational Safety and Health
Act 1994 (Act 514) ในการออกกฎเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมด�ำเนินการเรื่องความปลอดภัยของ
งานก่อสร้างอันรวมไปถึงงานขุดดินและถมดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในลักษณะการแนะน�ำแนวทางแก่
นายจ้างเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งสามารถด�ำเนินการได้ในทุก ๆ กิจกรรมในการก่อสร้าง เพื่อการ
ป้องกันอุบัติเหตุต่อลูกจ้างผู้ท�ำงานและประชาชน122 ซึ่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเรื่องความปลอดภัยในงานขุด
ดินและถมดินจะมีระบุอยู่ในข้อ 18 ว่าด้วยเรื่องงานขุดดิน (Excavation Works) เป็นหลัก อธิบายราย
ละเอียดโดยสรุปได้ว่า  ข้อนี้เป็นการวางหลักการว่าการจะท�ำให้งานขุดดินในพื้นที่ก่อสร้างเป็นไปอย่าง
ปลอดภัยและถูกสุขภาวะจะต้องมีขั้นตอนการด�ำเนินการอย่างไร โดยการจะท�ำให้งานขุดดินนั้นเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และถูกสุขภาวะจะต้องมีการด�ำเนินการตามวิธีการที่ได้ก�ำหนดไว้ใน Guidelines
ฉบับนี้ เช่น
- ต้องมีการติดตั้งไฟสัญญาณเตือนไว้รอบสถานที่ท�ำงานเพื่อความปลอดภัยส�ำหรับการ
สัญจรของประชาชนทั้งโดยการเดินเท้าและยานพาหนะ123
A person who by any act or omission contravenes any provision of this Act or any regulation made thereunder shall be guilty
of an offence, and if no penalty is expressly provided shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding ten thousand ringgit or to
imprisonment for a term not exceeding one year or to both and, in the case of a continuing offence, to a fine not exceeding one
thousand ringgit for every day or part of a day during which the offence continues after conviction.
118
An Act to provide for the control of factories with respect to matters relating to the safety, health and welfare of person therein,
the registration and inspection of machinery and for matters connected therewith.
119
3. Interpretation: general.
In this Act unless the context otherwise requires— …
"work of engineering construction" means the construction, extension, installation, repair, maintenance, renewal, removal,
renovation, alteration, dismantling, or demolition of— …
and includes— …
(bb) site clearance, soil investigation and improvement, earth-moving, excavation, laying of foundation, site restoration and
landscaping; …
120
10. Provisions relating to safety, etc
Without prejudice to any law with respect to local authorities, in respect of any factory, the following provisions relating to safety shall
apply:
121
51. Penalties.
(2) Any person who contravenes any other provision of this Act or any regulation made under this Act for which contravention
no penalty is expressly provided shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding fifty thousand
ringgit or to imprisonment for a term not exceeding one year or to both.
122
The purpose of these guidelines is to provide guidance to employers on how good work practices can be carried out on every
activity in the construction to prevent accident to the workers and public
123
18.2 During darkness, all public sidewalks shall be adequately illuminated and warning lights or flares shall be placed about the
property to ensure safety for pedestrian and vehicular traffic.
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- งานขุดดินทั้งหมดที่ด�ำเนินการบนถนนหรือทางหลวงจะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลถนน ก่อนที่จะมีการเริ่มด�ำเนินงาน124
- พื้นที่ที่มีการท�ำการขุดและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยบุคคล
ที่ได้รับมอบหมาย ภายหลังจากเกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือกรณีเกิดเหตุการณ์กระทบอย่างอื่นที่มีความ
รุนแรง125
- วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ส�ำหรับงานขุด รวมถึงเครื่องมือส�ำหรับการบรรทุกดิน จะต้อง
จัดวางในระยะที่ปลอดภัยจากบริเวณพื้นที่ที่มีการขุดเปิดหน้าดิน126
- พื้นที่ที่มีการขุดดินซึ่งเปิดพื้นที่เป็นหลุมลึกเกิน 3 เมตรซึ่งบุคคลใดอาจตกลงไปได้ จะ
ต้องมีการปกป้องด้วยเครื่องกีดขวางที่เพียงพอ และต้องมีการติดป้ายแจ้งเตือนอันตรายที่เหมาะสมใน
ต�ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน127
- ควรมีการสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการระบายน�้ำและการก�ำจัดตะกอนเพื่อป้องกัน
น�้ำท่วมและมลภาวะจากระบบระบายน�้ำและพื้นที่โดยรอบที่มีการขุดดิน128
		
4.1.4 Board of Engineers Malaysia Guideline NO: 001 (THE ROLE AND
RESPONSIBILITY OF PROFESSIONAL ENGINEERS FOR TEMPORARY WORKS DURING
CONSTRUCTION STAGE): เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกมาเมื่อ 21 สิงหาคม ค.ศ. 2015 โดยสภาวิศกรรม
แห่งมาเลเซีย (Board of Engineers Malaysia - BEM) โดยการใช้อำ�นาจตามวรรค 4 (1) (f) ของพระ
ราชบัญญัติการลงทะเบียนวิศวกร ค.ศ. 1967 เพื่อเป็นการกำ�หนดกฎเกณฑ์และความรับผิดชอบของ
วิศวกรมืออาชีพ สำ�หรับการทำ�งานชั่วคราวในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับ
นี้129 ซึ่งมีข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัยในงานขุดดินและถมดินอยู่หลายประการ เช่น ข้อ
4 ซึ่งเป็นการจำ�แนกประเภทของงานชั่วคราว (Classification of Temporary Works) ว่างานชั่วคราว
ประเภทใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับงานขุดดิน (Excavation Work) โดยสามารถแบ่งประเภทงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานขุดได้ 2 ประเภทคือ
- ประเภทที่ 1 งานชั่วคราวที่ไม่ส�ำคัญ (Minor Temporary Works): เป็นงาน
ชั่วคราวที่เมื่อเกิดความล้มเหลว มีข้อบกพร่อง หรือเกิดการสูญเสียความสามารถในการบริการ จะไม่ส่งผลก
ระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและคนงาน งานประเภทนี้จะไม่ต้องการการรับรองจาก
วิศวกรมืออาชีพ แต่ยังต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎหมายและพระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้อง (เช่น หลักเกณฑ์
ของ DOSH เป็นต้น) โดยมีตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง คือการขุดดินซึ่งตื้นกว่า 1.5 เมตร ในทุกทิศทาง โดยมี
ความลาดชันมากกว่า 27 องศาโดยไม่มีการสะสมของวัสดุที่เกิดจากการขุด130
18.4 All work carried out on a road or highways shall have an approval of the road controlling authority before any work starts…
18.6 The excavation site and its vicinity shall be checked by a designated person after every rainstorm or other hazard-increasing
occurrence…
126
18.9 Excavated materials and other superimposed loads shall be placed at a safe distance from the edge of open excavation...
12
718.11 Open sides of excavations where a person may fall more than 3 metres shall be guarded by adequate barricades and suitable
warning signs shall be put up at conspicuous positions.
128
18.12 De-watering and de-silting facilities should be provided to prevent floods and pollution of the drainage system and surrounding
areas.
129
In exercise of the powers conferred by paragraph 4(1)(f) of the Registration of Engineers Act 1967 [Act 138], the Board of Engineers
Malaysia hereby determines The Role And Responsibility Of Professional Engineers for Temporary Works During Construction Stage as
stated herein below
124
125

Department of Public Works and Town & Country Planning
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- ประเภทที่ 2 งานชั่วคราวที่ส�ำคัญ (Major Temporary Works): เป็นงานชั่วคราว
ที่เมื่อเกิดความล้มเหลว มีข้อบกพร่อง หรือเกิดการสูญเสียความสามารถในการบริการ อาจส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนและคนงาน ซึ่งงานประเภทนี้จะต้องได้รับการออกแบบรับรองและ
ดูแลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญส�ำหรับงานชั่วคราวโดยเฉพาะ (PETW) โดยมีตัวอย่างของงานที่เกี่ยวข้อง คือ
การขุดดินชั่วคราว (Temporary Excavations) ที่ไม่อยู่ในงานประเภทที่ 1 และ ประเภทที่ 3131
และข้อ 5132 ซึ่งเป็นการก�ำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรมืออาชีพ
ในงานชั่วคราว (Role and Responsibility of Professional Engineers on Temporary Works) ซึ่ง
ข้อนี้ได้ก�ำหนดว่า วิศวกรมืออาชีพที่ได้รับความไว้วางใจในการออกแบบของงานชั่วคราวจะต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่หลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด เช่น จะต้องปฏิบัติงานในสาขาทางวิศวกรรมที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้กับ BEM
(Board of Engineers Malaysia)133 จะต้องปฏิบัติเฉพาะงานที่เขามีประสบการณ์และความสามารถเท่านั้น
เพื่อความปลอดภัยและผลประโยชน์สาธารณะ134 จะต้องออกแบบและควบคุมงานชั่วคราวตามมาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ของการปฏิบัติงานและหลักการปฏิบัติด้านวิศวกรรมที่ดี135 เป็นต้น    
4.2 เพื่อการควบคุมมาตรฐานของงานขุดดินและถมดิน (Controlling Standard of Land
Excavation and Landfill Work): กลุ่มนี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ เพื่อให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการขุ ด ดิ น และถมดิ น อย่ า งสู ง สุ ด และเพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ารขุ ด ดิ น และถมดิ น ท� ำ ลายชั้ น ดิ น
และสิ่งแวดล้อม โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว ดังนี้
4.2.1 Solid Waste and Public Cleansing Management
4.1 Class 1: Minor Temporary Works:
Class 1 Temporary Works (Minor) are temporary works that when subject to any failures, defects or losses of serviceability,
would unlikely affect the public and workers safety and life.
Other than those already listed below, the Consultant and Contractor shall discuss and itemize the temporary works for each
project prior to construction.
Class 1 Temporary Works will not require professional engineer’s endorsement but still subject to compliance with other
relevant guidelines, laws and Act (e.g. DOSH, etc.).
Examples of Class 1 Temporary Works are:i) Excavation or Trenching shallower than 1.5m in all direction with slope steeper than 27 degrees with no stockpiling of
materials adjacent to the excavation.
131
4.2 Class 2 : Major Temporary Works:
Class 2 Temporary Works (Major) are temporary works that when subject to any failures, defects or losses of serviceability
would likely affect public and workers safety and life. The Consultant and Contractor shall discuss together and determine the temporary
works that fall into this class. As Class 2 Temporary Works carry similar level of risk to life as permanent works, it therefore shall be
given same respect on safety as that of Permanent Works.
Class 2 Temporary Works shall be designed, endorsed and supervised by a Professional Engineer for Temporary Works (PETW).
Owner and Consultant shall state and specify clearly in the tender and contract document to the Contractor that the Contractor shall
have Professional Engineer for Temporary Works (PETW) to design, endorse and supervise the Class 2 Temporary Works. It shall be the
responsibilities of the Consultant who are the submitting person (qualified person) to the Local Authorities or other Government
agencies (e.g. JKR, etc.) and as designer of Permanent Works, to ensure the Contractor comply with these requirements to safe guard
public interest and safety.
Examples of Class 2 Temporary Works are but not limited to:- …
ii) Temporary Excavations: Temporary excavation that does not fall under Class 1 or Class 3.
132
5.0 Role and Responsibility of Professional Engineers on Temporary Works The Professional Engineers who are entrusted with the
design of the Temporary Works shall ensure the following: …
133
1) He must practice within the discipline of engineering he is registered with BEM.
134
2) He must only practice on works that he has the necessary experiences and competence to safeguard public safety and interest.
135
4) He shall design and supervise the Temporary Works according to the relevant standards, code of practice and good engineering
practice
130
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Act 2007 (Act 672): พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการบริหารจัดการของเสีย (ขยะ)
และการรักษาความสะอาดที่สาธารณะ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาสุขอนามัยที่เหมาะสม และส�ำหรับ
เรื่องอื่น ๆ136 มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานของงานขุดดินและถมดินเพื่อให้การ
ก�ำจัดของเสียเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่หลายมาตรา เริ่มต้นจากมาตรา 2137 ที่วางบทนิยามอธิบาย
ค�ำว่า  “การก�ำจัด” (disposal) ว่าหมายถึง การก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึง “การฝัง
ดิน” (Landfill) ด้วย ซึ่งส�ำหรับเรื่องการควบคุมกระบวนการก�ำจัดของเสียจะมีระบุอยู่ในหมวดที่ 8138 ของ
พระราชบัญญัตินี้ วางหลักไว้ว่า ของเสียต่าง ๆ ที่จะต้องถูกควบคุมและก�ำจัดโดยวิธีต่าง ๆ อันรวมไปถึงการ
ฝังดิน จะต้องมีการควบคุมตามวิธีการที่กฎหมายก�ำหนด เช่น มาตรา 71139ที่ก�ำหนดเรื่องการห้ามกระท�ำ
ใด ๆ ต่อของเสียที่ต้องถูกควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือมาตรา 72140 ที่ก�ำหนดเรื่องการห้ามมิให้มีการน�ำ
ของเสียที่ต้องถูกควบคุมออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นต้น
4.2.2 Mineral Development Act 1994 (Act 525): พระราชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ สร้ า งการตรวจสอบและการควบคุ ม การส� ำ รวจ และการท� ำ เหมื อ งแร่ ธ าตุ แ ละสิ น แร่
ต่าง ๆ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้อง141 โดยมีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐาน
ของงานขุดดินและถมดิน เพื่อให้การด�ำเนินการขุดดินถมดินอันเกี่ยวกับกิจการเหมืองแร่เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอยู่หลายมาตรา เริ่มต้นจาก มาตรา 3142 ที่วาง
บทนิยามอธิบายค�ำว่า “เหมือง” ว่าให้หมายถึงสถานที่ใด ๆ รวมไปถึง “การขุด” หรือการท�ำงานในสถาน
ที่นั้น หรือการด�ำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการท�ำเหมืองตามมาตรานี้ ต่อมาได้ก�ำหนดถึงหน้าที่
ของผู้ด�ำเนินกิจการเหมืองตามมาตรา 10 (1)143ว่า  ผู้ถือใบอนุญาตการท�ำเหมืองไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้เช่าพื้นที่ท�ำเหมือง จะต้องส่งแผนปฏิบัติการท�ำเหมืองให้แก่อธิบดี (ซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้งโดยรัฐมนตรี ตามการอาศัยอ�ำนาจในมาตรา  4 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้) เพื่อการขออนุมัติการท�ำ
เหมือง ก่อนเริ่มงานใด ๆ ในพื้นที่การท�ำเหมือง โดยรายละเอียดของแผนดังกล่าวต้องครบถ้วนตามที่ก�ำหนด
ไว้ในมาตรา 10 (2)144 รวมไปถึงก่อนที่จะท�ำการเริ่มงานการพัฒนาใด ๆ อันเกี่ยวกับการพัฒนาเหมือง ผู้
ถือใบอนุญาตการท�ำเหมืองไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้เช่าพื้นที่ท�ำเหมือง จะต้องส่งค�ำ
แจ้งเตือนอันแสดงถึงเจตนาที่จะกระท�ำการดังกล่าว ให้อธิบดีและอธิบดีธรณีวิทยาและการส�ำรวจทราบ
ตามความในมาตรา 11 (2)145 และการท�ำเหมืองรวมถึงกระบวนการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำเหมือง ซึ่ง
รวมถึงการขุดดินถมดิน จะต้องด�ำเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีและปลอดภัย และมาตรฐานด้านสิ่ง
An Act to provide for and regulate the management of controlled solid waste and public cleansing for the purpose of maintaining
proper sanitation and for matters incidental thereto.
137
2. Interpretation. In this Act, unless the context otherwise requires- …
"disposal"  means the disposal of any solid waste by any means including destruction, incineration, deposit or decomposing;
138
PART VIII CONTROL OF SOLID WASTE GENERATORS AND PERSONS IN POSSESSION OF CONTROLLED SOLID WASTE
139
71.  Prohibition against unauthorized depositing, treatment, etc., of controlled solid waste.
140
72.  Prohibition against unauthorized escape of any controlled solid waste.
141
An Act to provide for the inspection and regulation of the exploration and mining of minerals and mineral ores and for other matters
connected therewith.
142
Interpretation
3. (1) In this Act, unless the context otherwise requires — …
“mine”, when used as a noun, means any place, excavation or working wherein, whereon or whereby any operation connected with
mining is carried on together with all buildings, premises, erections, water reservoirs, tailing ponds, waste, other dumps and appliances
belonging or appertaining thereto above or below the ground or in or below the sea for the purpose of winning, obtaining or extracting
any mineral by any mode or method or for the purpose of dressing, treating or preparing mineral ores;
143
Submission of operational mining scheme
10. (1) The holder of a proprietary mining licence or mining lease shall be required to submit for approval by the Director an
operational mining scheme for development work and mining on the land which is the subject of such mineral tenement before the
commencement of any development work or mining within the mineral tenement area.  
136
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แวดล้อมอันก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และตามกฎหมายใด ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องสิ่ง
แวดล้อม ซึ่งถือเป็นกฎหมายอื่น ๆ ที่กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินได้เปิดช่องให้ใช้บังคับแทนได้ ตาม
ความในมาตรา 13146 ซึ่งหากบุคคลใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ 2 มาตราก่อนหน้าดังกล่าว ถือว่า
เป็นการกระท�ำความผิดตามมาตรา 39147 รวมไปถึงหากเป็นกรณีเฉพาะที่เกี่ยวกับการไม่ส่งแผนปฏิบัติการ
ท�ำเหมืองหรือความล้มเหลวที่ปฏิบัติตามแผนการท�ำเหมืองดังกล่าว ของบุคคลผู้ถือใบอนุญาตการท�ำเหมือง
ไม่ว่าจะในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้เช่าพื้นที่ท�ำเหมืองต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนริงกิต
หรือจ�ำคุกไม่เกินห้าปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ตามมาตรา 40148
อีกทั้งมาตรา 23149 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้วางหลักไว้ว่า เจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่
ในเรื่องเหมือง (mines officer) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมาตรานี้ ย่อมมีอ�ำนาจที่จะกระท�ำการต่าง ๆ ตาม
(a) ถึง (f) ซึ่งถือเป็น “การใช้อ�ำนาจทางปกครอง” ของเจ้าหน้าที่รัฐในการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย
4.2.3 Geological Survey Act 1974 (Act 129): พระราชบัญญัติฉบับนี้วัตถุประสงค์
เพื่ อ ควบคุ ม และก� ำ กั บ ดู แ ลการส� ำ รวจทางธรณี วิ ท ยา  เพื่ อ การสร้ า งคลั ง ข้ อ มู ล ทางธรณี วิ ท ยา 
และเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด150 มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
มาตรฐานของงานขุ ด ดิ น และถมดิ น เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การขุ ด ดิ น ถมดิ น อั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การส� ำ รวจ
ทางธรณีวิทยาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่หลายมาตรา โดยเริ่มต้นจาก มาตรา 2151 ซึ่งวางบทนิยาม
อธิ บ ายค� ำ ว่ า  “การส� ำ รวจทางธรณี วิ ท ยา” ว่ า หมายถึ ง การตรวจสอบอย่ า งเป็ น ระบบเกี่ ย วกั บ พื้ น ผิ ว
หรือรายละเอียดของโลกโดยมีหรือปราศจากความช่วยเหลือด้านการวัดทางกายภาพหรือทางเคมี ตามมา
ด้วยมาตรา 14152 ที่วางหลักว่า บุคคลใด ๆ ที่ท�ำการเจาะ ขุด หรือขยายขนาดของหลุม เพลา อุโมงค์ หรือ
การขุดอื่น ๆ ลงไปยังชั้นหิน จะต้องแจ้งรายละเอียดดังกล่าวให้อธิบดีผู้รับผิดชอบทราบเป็นคราว ๆ ไป แต่
มาตรานี้จะไม่ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งท�ำการขุดโดยบังเอิญเพื่อการก่อสร้างอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้น และ
บุคคลซึ่งท�ำการขุดตามบทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำเหมืองในขณะที่มีผลใช้บังคับ ซึ่ง
หากบุคคลใดฝ่าฝืนบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ ถือว่ามีความผิดตามมาตรา 18 (1)153ต้องระวางโทษ
(2) The operational mining scheme shall include—
(a) the expected date of commencement of production;
(b) a schedule of estimated annual raw ore production for the term of the mineral tenement;
(c) plans of the workings of the mine; and
(d) such information as may be prescribed or required in writing by the Director.
145
Notices of intent to explore or carry out development work
11. (1) The holder of a prospecting licence or exploration licence shall send a written notice at least seven days before
commencing exploration to the Director and the Director General of Geological Survey informing them of such intent.
(2) The holder of a proprietary mining licence or mining lease shall send to the Director and the Director General of Geological
Survey a similar notice before commencing any development work.
146
Good and safe practices and environmental standards
13. Fossicking, panning, exploration, mining and mineral processing shall be carried out in accordance with good and safe
practices and such environmental standards as may be prescribed under this Act and any written law relating to environment.
147
Various offences
39. Any person who contravenes or fails to comply with the provisions of section 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 or 20 of this
Act shall be guilty of an offence.
148
Penalty for failure to submit or comply with operational mining scheme
40. Any holder of a proprietary mining licence or mining lease who fails to submit an operational mining scheme or comply
with the approved operational mining scheme shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding
one hundred thousand ringgit or to imprisonment for a term not exceeding five years or to both.
149
Enforcement by mines officer
23. A mines officer may for the purpose of enforcing this Act— …
150
An Act to regulate and control geological surveys, to establish geological archives and to provide for matters incidental thereto.
151
2. Interpretation.
In this Act, unless the context otherwise requires - …
“geological survey”  means any systematic investigation of the surface, or content of the earth with or without the aid of any
physical or chemical measurement;
144
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ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นริงกิตและโทษปรับห้าสิบริงกิตต่อวันส�ำหรับทุกวันในระหว่างที่การฝ่าฝืนยังคงด�ำเนิน
อยู่  
4.3 กฎหมายเพื่อควบคุมการก่อสร้างให้เกิดมาตรฐาน ปลอดภัย และสอดคล้องกับการ
บริหารจัดการภูมิทัศน์ ผังเมืองและที่ดิน: โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเจตนารมณ์ดังกล่าว ดังนี้
4.3.1 Street, Drainage and Building Act 1974 (Act 133): พระราชบัญญัติฉบับ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับถนน ทางระบายน�้ำ และอาคารในพื้นที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทังหมด และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้อง154 กล่าวคือ เพื่อการปรับปรุงและรวบรวม
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับถนน ทางระบายน�้ำ และอาคารซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก
เขตพื้นที่ของมาเลเซีย155 มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนงานขุดดินและถมดินอยู่หลาย
มาตรา โดยมาตราหลักมี่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวคือ มาตรา 70A ซึ่งเนื้อหาหลักของมาตรานี้คือเรื่อง “งาน
ดิน” (Earthworks) มาตรา 70A (18)156 วางหลักขยายนิยามของค�ำว่า  “งานดิน” ตามมาตรานี้และอนุ
บัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ว่าให้หมายความรวมถึง “การกระท�ำใด ๆ ที่เป็นการเปิดหน้า
ดิน การปรับระดับ การถมโดยใช้วัสดุปลูกสร้าง การลงเสาเข็ม การสร้างฐานราก การล้มต้นไม้ลงในที่ดิน
หรือการกระท�ำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับที่ดินหรือส่งผลกระทบต่อที่ดินด้วย” ซึ่งการปรับระดับ (grading) นั้น
รวมถึงการขุดดินและถมดินโดยสภาพ โดยบทบัญญัติในมาตรานี้ถือเป็น “แม่บทหลัก” ในการวางมาตรฐาน
ในการก�ำหนดวิธีการขุดดินถมดินอย่างถูกต้องในการก่อสร้างอาคาร ซึ่งวางหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไว้ ดังนี้
มาตรา 70A (1)157 วางหลักว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดเริ่มหรือด�ำเนินงานดินต่อไปไม่ว่าจะด้วย
ตนเอง หรืออนุญาตให้มีการเริ่มหรือด�ำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตและยังไม่ได้ยื่นแบบแปลนและราย
ละเอียดประกอบแบบให้หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นพิจารณาก่อน” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “หน้าที่” ของผู้
ด�ำเนินการด้านงานดินที่จะต้องรอการอนุญาตและต้องแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐประจ�ำ
ท้องถิ่นนั้น ๆ ทราบเสียก่อน จึงจะด�ำเนินงานได้ และแสดงให้เห็นได้ว่ามาเลเซียใช้ระบบการควบคุมดูแล
กิจกรรมการขุดดินและถมดินด้วยระบบอนุญาต (Permit System)
มาตรา 70A (2)158 วางหลักว่า “หากงานดินมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการก่อสร้างอาคาร
ถนน ท่อระบายน�้ำ ทางระบายน�้ำ คันดิน ท่อสายส่ง ท่อน�้ำ หรือจุดประสงค์อื่น ๆ และหากงานก่อสร้างนั้น
14.  Certain excavations to be notified.
Subject to section 13, any person who bores, drills, digs or otherwise develops a hole, pit, shaft, tunnel, cutting or other
excavation exposing bedrock (as distinct from alluvium or detritus) shall notify the Director General of such details as may be prescribed
from time to time:
Provided that this section shall not apply to any person making an excavation incidental to the erection of a single-storeyed
or double-storeyed building or to any person making an excavation in accordance with the provisions of any law relating to mining for
the time being in force.
153
18. General penalty.
(1) Any person who contravenes any provision of this Act or who fails to comply with any lawful direction, notice, condition
or restriction imposed thereunder, shall be guilty of an offence against this Act and shall on conviction be liable to a fine not exceeding
ten thousand ringgit and in addition to a fine of fifty ringgit a day for every day during which the contravention or failure continues.
154
An Act to amend and consolidate the laws relating to street, drainage and building in local authority areas in Peninsular Malaysia,
and for purposes connected therewith.
155
สรุปจากเอกสาร “โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมายในกลุม่ ประเทศอาเซียน ในเรือ่ งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”
156
(18) In this section and in any by-laws made thereunder the word “earthworks” includes any act of excavation, levelling, filling with
any material, piling, the construction of foundations, or felling of trees, on any land, or any other act of dealing with or disturbing any
land.
157
(1) No person shall commence or carry out or permit to be commenced or carried out any earthworks without having first submitted
to the local authority plans and specifications in respect of the earthworks and obtained the approval of the local authority thereto.
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พระราชบัญญัตินี้หรืออนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้ต้องมีการยื่นแบบแปลน
และรายการประกอบแบบ ก็ให้ท�ำการยื่นแบบแปลนและรายการประกอบแบบของทั้งงานดินและงาน
ก่อสร้างนั้นไปพร้อมกัน” กล่าวคือ หากเป็นประเภทงานดินตามที่กฎหมายก�ำหนดให้มีการยื่นแบบแปลน
และรายการประกอบแบบ ก็จะต้องเป็น “หน้าที่” ของผู้ด�ำเนินงานดินที่จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติดัง
กล่าว
มาตรา 70A (3)159 วางหลักว่า “ในการพิจารณาอนุญาตตามอนุมาตรา (1) หน่วยงาน
ของรัฐส่วนท้องถิ่นอาจใช้ดุลพินิจในการวางเงื่อนไขใด ๆ เพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
“อ�ำนาจของหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่น” ที่สามารถที่จะใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายอนุญาต ในการก�ำหนด
เงื่อนไขเพิ่มเติมได้
มาตรา 70A (4)160 วางหลักว่า “ในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วว่างานดินนั้นก่อให้เกิด
หรือมีแนวโน้มว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตหรือทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐ
ส่วนท้องถิ่นอาจออกค�ำสั่งระงับงานดินส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ และให้การออกค�ำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด
และไม่อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปยังศาลใด ๆ ได้” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “อ�ำนาจทางปกครองของหน่วยงาน
รัฐส่วนท้องถิ่น” ที่สามารถ “ออกค�ำสั่งทางปกครอง” ในการระงับการด�ำเนินงานดินทั้งหมดหรือบางส่วน
ได้ ในกรณีที่มีหลักฐานจากการตรวจสอบแล้วว่า เกิดหรือมีแนวโน้มเกิดผลกระทบต่อประชาชน
มาตรา 70A (5)161 วางหลักว่า  “โดยไม่กระทบต่ออนุมาตรา (4) ให้หน่วยงานของรัฐ
ส่วนท้องถิ่นอาจออกข้อปฏิบัติใด ๆ ตามที่เห็นสมควรในการด�ำเนินงานดิน และให้ผู้รับค�ำสั่งมีหน้าที่ปฏิบัติ
ตามให้ถูกต้อง โดยหากไม่ปฏิบัติตาม หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นอาจออกค�ำสั่งระงับงานดินทั้งหมดหรือ
บางส่วนได้” ซึ่งก็เป็นการ “ขยายอ�ำนาจทางปกครองของหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่น” เพิ่มจากอนุมาตรา (4)
ไปถึงกรณีที่มีการฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่น
มาตรา 70A (6)162 วางหลักว่า “แม้จะมีบทบัญญัติตามอนุมาตรา (4) และ (5) บัญญัติ
ไว้แล้วก็ตาม หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นอาจสั่งการด้วยตนเองให้มีการด�ำเนินการ หรืออาจให้มีมาตรการ
ใด ๆ ตามที่เห็นว่ามีความจ�ำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยตรงหรือเป็นมาตรการเสริมประกอบกับการออก
ข้อปฏิบัติตาม อนุมาตรา (4) หรือ (5) ด้วยก็ได้” กล่าวคือหน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นสามารถ “ด�ำเนิน
การทางปกครองใด ๆ” เพื่อสนับสนุนหรือใช้เพิ่มเติมจากหลักในอนุมาตรา (4) และ (5) ก็ได้
มาตรา 70A (7) 163 วางหลักว่า  “เมื่อมีการสั่งระงับงานดินแล้ว หน่วยงานของรัฐ
ส่วนท้องถิ่นอาจอนุญาตให้ด�ำเนินงานที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อปฏิบัติแล้วต่อได้” กล่าวคือ หน่วยงาน
รัฐก็สามารถ “ออกค�ำสั่งทางปกครอง” เพื่ออนุญาตให้ด�ำเนินงานดินต่อได้
(2) Where the earthworks are to be commenced or carried out for the purpose of the construction of any building, street, drain,
sewer, or embankment, or for the laying of any cable or pipe, or for the purpose of any other construction or work whatsoever, the
plans and specifications relating to such construction or work required to be submitted under this Act or any by-laws made thereunder
shall be submitted to the local authority at the same time as the plans and specifications in respect of the earthworks.
159
(3) In granting the approval under subsection (1) the local authority may impose such conditions as it deems fit.
160
(4) The local authority may, where it certifies that the safety of life or property is affected or is likely to be affected by any earthworks,
order the immediate cessation of the whole or any part of the earthworks; the certificate of the local authority under this subsection
shall be conclusive proof of the matters stated therein and shall not be questioned or be subject to any appeal or review in any court.
161
(5) Without prejudice to subsection (4), the local authority may, from time to time, give such directions as it deems fit in respect of
any earthworks, and the same shall be complied with by the person to whom such directions are given, and where such directions
are not complied with the local authority may order the cessation of the whole or any part of the earthworks.
162
(6) Notwithstanding subsections (4) and (5), the local authority may itself cause any work to be executed or any measure to be taken
if it considers such work or measure necessary, and such work or measure may be in addition to or in place of anything required to
be done under any direction or order given under subsection (4) or (5).
158
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มาตรา 70A (9)164 วางหลักว่า  “ผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือ
ค�ำสั่งที่ออกตามมาตรานี้ หรือกระท�ำการขัดขวางหน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นมิให้เข้าไปในพื้นที่หรือปฏิบัติ
งาน ต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นริงกิต (ประมาณ 374512.50 บาท) หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ และในกรณีที่ยังมีการฝ่าฝืนกระท�ำความผิดอยู่ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 ร้อยริงกิต (ประมาณ
3745.12 บาท) ต่อวัน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ไ่ด้มีการฝ่าฝืน” ซึ่งสะท้อนถึง “โทษทางอาญา” อันเกิดจาก
ความผิดฐาน “ฝ่าฝืนบทบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติหรือค�ำสั่งที่ออกตามความในมาตรานี้” หรือ
“กระท�ำการขัดขวางหน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นมิให้เข้าไป (ใช้อ�ำนาจทางปกครอง) ในพื้นที่หรือปฏิบัติ
งาน”
มาตรา 70A (10)165 วางหลักว่า “ในกรณีที่ผู้ใดถูกตัดสินให้มีความผิดตามอนุมาตรา (9)
หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นอาจเพิกถอนการอนุญาตแบบแปลนและรายการประกอบแบบตามอนุมาตรา 
(1) และให้ผู้ที่ด�ำเนินงานดินอยู่นั้นระงับการด�ำเนินงานดิน เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเรื่องการเพิกถอนดังกล่าว”
กล่าวคือ เมื่อได้เกิดการกระท�ำความผิดทางอาญาตามอนุมาตรา (9) แล้ว หน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่นสามารถ
อ้างการกระท�ำความผิดดังกล่าวเพื่อ “ออกค�ำสั่งทางปกครอง” ให้มีผลต่อผู้กระท�ำความผิดนั้นได้
มาตรา 70A (11)166วางหลักว่า  “เมื่อมีค�ำสั่งให้ระงับการด�ำเนินงานดินตามอนุมาตรา 
(4) และ (5) หรือเป็นผลจากการเพิกถอนตามอนุมาตรา (10) แล้วไม่มีการปฏิบัติตาม หน่วยงานของรัฐส่วน
ท้องถิ่นอาจท�ำการขับไล่บคุคลใด ๆ หรือขนย้ายอุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องจักรหรือวัตถุอื่นใดออกจาก
พื้นที่ที่ด�ำเนินงานดิน เพื่อเป็นการประกันได้ว่ามีการระงับการด�ำเนินงานดินแล้วอย่างแท้จริง และเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นอาจประสานไปยังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ
ได้” ซึ่งสะท้อนถึงเรื่อง “อ�ำนาจทางปกครอง” ของหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงอ�ำนาจในการ
“ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ” อีกด้วย
มาตรา 70A (12)167 วางหลักว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐส่วนท้องถิ่นใช้อ�ำนาจด�ำเนิน
การตามอนุมาตรา (6) (11) หรือ (16) ด้วยตนเอง หน่วยงานนั้นอาจเรียกให้เจ้าของที่ดินที่มีการท�ำงานดิน
นั้นช�ำระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมใดตามวิธีการและอัตราที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้หน่วย
งานของรัฐส่วนท้องถิ่นท�ำการรับรองจ�ำนวนค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมดังกล่าว ทั้งนี้ให้หนังสือรับรองค่า
ใช้จ่ายนี้เป็นหลักฐานอันเป็นที่สุด และไม่อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปยังศาลใด ๆ ได้” ซึ่งสะท้อนถึง “มาตรการ
บังคับทางปกครอง” ในลักษณะของตัวเงิน ซึ่งหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ “อ�ำนาจทางปกครอง”
ของตนในการเรียกเอามาได้
               รวมไปถึงมาตรา 71168 ซึ่งวางหลักการที่เกี่ยวข้องกับบทลงโทษในกรณีที่เกิดความวิบัติ
ในงานดินที่ว่า  ในกรณีที่เกิดความวิบัติอันเกี่ยวข้องกับงานดินหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของงานดิน ไม่ว่าจะ
เกิดขึ้นในระหว่างดำ�เนินงานดินหรือเกิดขึ้นเมื่องานดินแล้วเสร็จ และสาเหตุของการวิบัติดังกล่าวเกิดจาก
เหตุดังต่อไปนี้ (ไม่ว่าจากเหตุเดียวหรือหลายสาเหตุประกอบกัน) ได้แก่ สาเหตุจากการปลูกสร้างที่ผิด
163
(7) Where cessation of the earthworks has been ordered under this section, the local authority may permit the resumption thereof
subject to compliance with such directions or conditions as may be specified by the local authority.
164
(9) Any person who contravenes any provision of this section or fails to comply with any direction or order given under this section
or does any act to obstruct in any manner whatsoever the entry or the execution of any work authorised to be effected or executed
under this section by or on behalf of the local authority shall upon conviction be guilty of an offence and shall be liable to imprisonment
for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding fifty thousand ringgit or to both, and in the case of a continuing offence
to a fine which may extend to five hundred ringgit for every day during which the offence is continued.
165
(10) Where a person has been convicted of an offence under subsection (9) the local authority may revoke the approval of the plans
and specifications given under subsection (1), and the person carrying out the earthworks shall upon receipt of the notice of such
revocation forthwith cease the whole of the earthworks.
166
(11) Where cessation of the earthworks has been ordered under subsection (4) or (5) or is required to be effected under subsection(10)
and the order or requirement is not complied with, the local authority may summarily eject any person or remove any equipment,
vehicle, machinery or any article whatsoever from the site of the earthworks to secure the cessation of the earthworks and for this
purpose may seek the assistance of the police.
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พลาด หรือขาดการควบคุมอาคารที่เหมาะสมระหว่างการปลูกสร้าง   สาเหตุจากการออกแบบผิดพลาด
หรือการคำ�นวณผิดพลาด หรือสาเหตุจากการใช้ผิดประเภท ซึ่งเมื่อสาเหตุข้างต้นเกิดขึ้นกับงานดินหรือ
ส่วนใดของงานดิน กฎหมายบัญญัติถึง “ความรับผิดชอบ” ในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ รับผิดต่อการก่อสร้าง
ที่ผิดพลาด หรือการขาดการควบคุมอาคารที่เหมาะสมระหว่างการก่อสร้างนั้น รับผิดต่อการออกแบบ
และการคำ�นวนที่ผิดพลาด และรับผิดต่อการใช้งานผิดประเภท ซึ่งผู้ต้องรับผิดชอบจากความวิบัติในเหตุ
แห่งความรับผิดตามที่บัญญัติข้างต้น ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนริงกิต (ประมาณ 3,745,125 บาท)
หรือจำ�คุกไม่เกินสิบปี หรือทั้งจำ�ทั้งปรับ และมาตรา 76169 ที่วางหลักถึงเรื่อง “การขุดหน้าดินเพื่อความ
ถูกสุขอนามัยในการก่อสร้าง” ที่ว่า  “ห้ามมิให้ปลูกสร้างอาคารใหม่บนดินซึ่งเต็มไปด้วยอุจจาระ สัตว์
พืช หรือเป็นที่สำ�หรับทิ้งสิ่งดังกล่าว จนกว่าจะได้กำ�จัดสิ่งดังกล่าวออกไปโดยวิธีขุดหน้าดินออกไป หรือ
พิจารณาแล้วว่าไม่มีสภาพเป็นอันตราย หากผู้ใดจงใจกระทำ�การ เป็นเหตุให้กระทำ�การ หรือจงใจอนุญาต
ให้กระทำ�การ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรานี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยริงกิต และปรับไม่เกินหนึ่งร้อย
ริงกิตต่อวัน ตลอดช่วงระยะเวลาที่ได้มีการฝ่าฝืนหลังจากตัดสินว่าได้กระทำ�ผิด”
4.3.2 Town and Country Planning Act 1976 (Act 172): พระราชบัญญัติฉบับ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมการออกกฎระเบียบที่เหมาะสมส�ำหรับการวางผังเมืองและผังประเทศ และ
เพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมเรื่องนั้น170 กล่าวคือเพื่อการรวบรวมกฎหมายและนโยบายให้
เป็นหนึ่งเดียวเพื่อใช้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และควบคุมการวางผังเมือง171 มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องการวางแผนงานขุดดินและถมดินอยู่หลายมาตรา เริ่มต้นจากมาตรา 2172 ซึ่งวางบทนิยามอธิบายค�ำว่า 
“งานดิน” (earthworks) ว่าหมายรวมถึงการกระท�ำใด ๆ เกี่ยวกับการขุดดิน การปรับระดับพื้นดิน การ
เติมพื้นที่ว่างด้วยวัสดุใด ๆ หรือการตัดโค่นต้นไม้บนพื้นที่ใด ๆ หรือการกระท�ำใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือ
รบกวนพื้นที่ใด ๆ ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับการห้ามมิให้บุคคลใช้หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเป็นอย่างอื่น
นอกจากที่สอดคล้องกับแผนท้องถิ่น (local plan) ตามมาตรา 18 (1)173 และการห้ามมิให้บุคคลใดนอกจาก
(12) Where the local authority exercises its powers under subsection (6), (11) or (16), it may recover any expenses and costs incurred
by it from the owner of the land on which the earthworks were carried out in the same manner as provided for the recovery of rates;
the amount of the costs and expenses to be so recovered by the local authority shall be certified by the local authority and the
certificate of the local authority in this regard shall be conclusive proof of the matters stated therein and shall not be subject to any
appeal or review in any court.
168
71. Penalty for failure of building or earthworks.
Where any building or part of a building fails, whether in the course of construction or after completion, or where there is any failure
in relation to any earthworks or part of any earthworks, whether in the course of the carrying out of the earthworks or after completion
thereof, and the cause of such failure is due to any one or more of the following factors (a) misconstruction or lack of proper supervision during construction;
(b) misdesign or miscalculation; or
(c) misuse,of such building or part of such building, or of such earthworks or part of such earthworks, the person responsible
for (aa) such misconstruction or such lack of proper supervision;
(bb) such misdesign or miscalculation; or
(cc) such misuse,shall be liable on conviction to a fine not exceeding five hundred thousand ringgit or to imprisonment for a
term not exceeding ten years or to both.
169
76. Prohibition of building on insanitary ground.
(1) No new building shall be erected on any ground which has been filled up with any matter impregnated with faecal, animal
or vegetable matter or upon which any such matter has been deposited unless and until such matter has been properly removed by
excavation or otherwise or has been rendered or become innocuous.
Penalty.
(2) Any person who does, causes or wilfully permits any act in contravention of this section shall be liable on conviction to a
fine not exceeding five hundred ringgit and shall also be liable to a further fine not exceeding one hundred ringgit for every day during
which the offence is continued after conviction.
170
An Act for the proper control and regulation of town and country planning in Peninsular Malaysia and for purposes connected
therewith or ancillary thereto.
171
สรุปจากเอกสาร “โครงการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและแปลกฎหมายในกลุม่ ประเทศอาเซียน ในเรือ่ งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพือ่ เตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”
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หน่วยงานรัฐในท้องถิ่น เริ่มด�ำเนินการหรือด�ำเนินการพัฒนาใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามมาตราที่
เกี่ยวข้องในกฎหมายฉบับนี้เว้นแต่หากเป็นการขุดดินใด ๆ รวมถึงการขุดดินเพื่อสร้างบ่อน�้ำที่ท�ำในการ
ด�ำเนินงานทางการเกษตรตามปกติในพื้นที่ที่มีการแบ่งเขตเพื่อการเกษตร ตามมาตรา 19174ซึ่งหากบุคคล
ใดใช้หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินหรืออาคารใด ๆ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 18 หรือเริ่มด�ำเนินการหรือด�ำเนิน
การหรือได้รับอนุญาตให้เริ่มด�ำเนินการหรือด�ำเนินการการพัฒนาใด ๆ ที่ขัดต่อมาตรา  19 ถือว่ากระท�ำ
ความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 แสนริงกิต (ประมาณ 3,745,125 บาท) หรือต้องระวางโทษจ�ำคุกไม่
เกินสองปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และในกรณีที่มีความผิดต่อเนื่องอาจถูกปรับอีกห้าพันริงกิต (ประมาณ 37,451
บาท) ต่อวันในระหว่างที่การกระท�ำผิดนั้นด�ำเนินต่อไปตามมาตรา 26175
4.3.3 Federal Territory (Planning) Act 1982 (Act 267): พระราชบัญญัติฉบับนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำบทบัญญัติส�ำหรับการควบคุมและการก�ำกับดูแลการวางแผนที่เหมาะสมในดินแดน
สหพันธรัฐ เพื่อการจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือเสริมเพิ่มเติมจาก
เรื่องดังกล่าว176 มีบทบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการวางแผนงานขุดดินและถมดินอยู่หลายมาตรา 
เช่น มาตรา 19 (1)177 ที่วางหลักไว้ว่า ห้ามมิให้บุคคลใดใช้ หรือเริ่มด�ำเนินการหรือด�ำเนินการพัฒนาอย่าง
อื่นใดนอกเหนือจากที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาหรือการอนุญาตที่มีการการวางแผนใด ๆ ที่ได้รับภายใต้
เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนา และมาตรา 20 (2) (e)178 ซึ่งก�ำหนดยกเว้นให้การขุดดิน (รวมถึงการขุดบ่อน�้ำ)
ที่ท�ำอย่างเป็นปกติส�ำหรับการด�ำเนินการทางการเกษตร ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับการอนุญาตที่มีการวางแผนไว้
แล้ว (planning permission) อันเป็นข้อยกเว้นจาก (1) ซึ่งถ้าบุคคลใดเริ่มด�ำเนินการหรือด�ำเนินการพัฒนา
ในส่วนที่ขัดต่อมาตรา 19 (1) หรือใช้หรือได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินใด ๆ ในการฝ่าฝืนมาตราส่วนนั้น หรือเริ่ม
ด�ำเนินการหรือด�ำเนินการพัฒนาในส่วนที่ขัดต่อมาตรา 20 (1) ถือว่ากระท�ำความผิดตามมาตรา 26179 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่น (3,745,125 บาท) ริงกิต และในกรณีที่มีความผิดต่อเนื่อง ค่าปรับเพิ่มเติม
อาจขยายได้ถึงห้าร้อยริงกิตทุกวันในระหว่างที่ความผิดยังคงด�ำเนินต่อไป
Interpretation
2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires— …
“earthworks” includes any act of excavation, levelling, filling with any material, or felling of trees on any land, or any act of dealing
with or disturbing any land;
173
Use of land and buildings
18. (1) No person shall use or permit to be used any land or building otherwise than in conformity with the local plan
174
Prohibition of development without planning permission
19. (1) No person, other than a local authority, shall commence, undertake, or carry out any development unless planning
permission in respect of the development has been granted to him under section 22 or extended under subsection 24(3).
(2) Notwithstanding subsection (1), no planning permission shall be necessary— …
(c) for any excavation, including excavation of or for wells, made in the ordinary course of agricultural operations in areas
zoned for agriculture;
175
Offences relating to unauthorized development
26. (1) A person who, whether at his own instance or at the instance of another person—
(a) uses or permits to be used any land or building in contravention of section 18;
(b) commences, undertakes, or carries out, or permits to be commenced, undertaken, or carried out, any development in
contravention of section 19 or 20; …
commits an offence and is liable, on conviction, to a fine not exceeding *five hundred thousand ringgit or to imprisonment
for a term not exceeding two years or to both and, in the case of a continuing offence, to a further fine which may extend to **five
thousand ringgit for each day during which the offence continues after the first conviction for the offence.
176
An Act to make provisions for the control and regulating of proper planning in the Federal Territory, for the levying of development
charges, and for purposes connected therewith or ancillary thereto.
177
Use of land and buildings
19. (1) Subject to the provisions of this Act no person shall use or permit to be used any land or building or commence,
undertake or carry out any development otherwise than in conformity with the development plan or any planning permission granted
under this Act in respect of the development.
178
(2) Notwithstanding subsection (1), no planning permission shall be necessary - …
(e) for the excavations (including wells) made in the ordinary course of agricultural operations;
172
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5. บทสรุปและข้อพิจารณาส�ำหรับกฎหมายไทย
เมื่อพิจารณาเนื้อหาและเจตนารมณ์ของกฎหมาย รวมไปถึงหน้าที่องค์กรที่รับผิดชอบในเรื่อง
การขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซียแล้ว จะเห็นว่ากฎหมายและหลักเกณฑ์ทุกฉบับข้างต้น มุ่ง
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบ โดยมีการให้อ�ำนาจเจ้าหน้าที่รัฐ
และหน่วยงานส�ำหรับการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายด้วย เหล่านี้สะท้อนออกมาเป็น
หลักการส�ำคัญของการมีกฎหมายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการขุดดินและถมดินออกเป็นประการต่าง ๆ ดังนี้
ประการที่ ห นึ่ ง คื อ เป็ น กฎหมายและหลั ก เกณฑ์ ที่ คุ ้ ม ครองลู ก จ้ า งและประชาชนด้ า น
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม สุขอนามัย ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากผู้ด�ำเนินการดังกล่าว
ประการที่สอง คือ เป็นกฎหมายที่มีลักษณะกระจายอ�ำนาจไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งส�ำหรับสหพันธรัฐ
มาเลเซีย ค�ำว่า “ท้องถิ่น” หมายถึงหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ระดับมลรัฐ ดังที่ปรากฏว่ามีการให้อ�ำนาจหน่วย
งานท้องถิ่น
ประการที่สาม เนื่องจากในการปฏิบัติงานเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่
รัฐ ทั้งส่วนกลางและระดับมลรัฐนั้น เข้าลักษณะของการใช้ “อ�ำนาจทางปกครอง” ดังนั้น หากมีข้อพิพาท
เกิดขึ้น จะด้วยการละเมิดสิทธิของประชาชน หรือแม้แต่ผู้ประกอบการเกินสมควรหรือไม่ก็ตาม ต้องถือเป็น
“คดีปกครอง” ซึ่งจะต้องมีการยื่นค�ำร้องต่อศาลยุติธรรม  ทั้งนี้ เนื่องจากมาเลเซียเป็นประเทศที่ใช้ระบบ
ศาลเดี่ยว (unified court) ตามอย่างประเทศอังกฤษ ซึ่งมีระบบกฎหมายแบบจารีตประเพณี (common
law) ดังนั้น จะไม่มีศาลปกครองในมาเลเซีย ทุกคดีมีความเท่าเทียมกัน จะต้องขึ้นศาลระบบเดียวกัน คือ
ศาลยุติธรรม ซึ่งมีอยู่เพียงระบบเดียวเท่านั้น ซึ่งในท้ายที่สุด การจะด�ำเนินการเพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก
ที่ดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ภาครัฐทั้งในระดับท้อง
ถิ่นและรัฐบาลกลางต้องเข้ามามีบทบาทตามที่กฎหมายให้อ�ำนาจในการก�ำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบ ตลอด
จนการด�ำเนินคดีและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อให้การใช้อ�ำนาจจามกฎหมายในการบริหารงานเกี่ยว
กับงานขุดดินและถมดินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม Street, Drainage and Building Act
1974 (Act 133) มาตรา 70A (4) วางหลักว่า “ในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วว่างานดินนั้นก่อให้เกิด
หรือมีแนวโน้มว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตหรือทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐ
ส่วนท้องถิ่นอาจออกค�ำสั่งระงับงานดินส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ และให้การออกค�ำสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด
และไม่อาจอุทธรณ์หรือขอให้ทบทวนต่อไปยังศาลใด ๆ ได้” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “อ�ำนาจทางปกครอง
ที่เด็ดขาดของหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุส�ำคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ” ที่สามารถ
“ออกค�ำสั่งทางปกครอง” ในการระงับการด�ำเนินงานดินทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ในกรณีที่มีหลักฐาน
จากการตรวจสอบแล้วว่า เกิดหรือมีแนวโน้มเกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยกฎหมายให้ความส�ำคัญ
กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนถึงขนาดที่ห้ามมิให้มีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไม่ว่าในกระบวนการฝ่าย
บริหารหรือต่อศาล ระบบอนุญาตในกฎหมายฉบับดังกล่าวก็ให้อ�ำนาจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอย่างค่อน
ข้างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของการก�ำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต การก�ำหนดมาตรฐานต่าง ๆ ไป
จนถึงมาตรการทางปกครองเพื่อบังคับการตามกฎหมาย และระบบอนุญาตที่มีความยืดหยุ่นดังกล่าว
ย่อมเปิดช่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถก�ำหนดให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น Malaysian
Standard (กรณีภาครัฐได้มีการศึกษาแล้ว) หรือ British Standard (ในฐานะมาตรฐานสากล) บังคับ
ต่อกิจกรรมการขุดดินหรือถมดินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความจ�ำเป็นต้องระบุให้ใช้บังคับไว้ใน
กฎหมาย
Offences relating to unauthorized development
26. (1) Any   An Act to make provisions for the control and regulating of proper planning in the Federal Territory, for the levying of
development charges, and for purposes connected therewith or ancillary thereto.
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อนึ่ง Street, Drainage and Building Act 1974 (Act 133) มิได้แยกกระบวนการขออนุญาต
ขุดดินหรือถมดินเพื่อการก่อสร้างออกจากกรณีขุดดินหรือถมดินทั่วไปซึ่งเป็นประโยชน์ต่อความง่ายในการ
บังคับใช้กฎหมายเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยซึ่งแยกกระบวนการขุดดินทั่วไปกับการขุดดิน
เพื่อการก่อสร้างอาคารไว้ต่างหากจากกัน และบังคับการตามกฎหมายคนละฉบับอันก่อให้เกิดช่องว่างใน
ทางกฎหมายบางประการ เช่น กรณีพบว่ามีการเปลี่ยนเจตนาเป็นการก่อสร้างอาคารในภายหลัง หรือ
มาตรการ EIA ที่ยังไม่อาจบังคับให้ด�ำเนินการได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายฉบับนี้ก็ได้ก�ำหนดโทษอาญากรณี
การฝ่าฝืนมาตรา  70A ค่อนข้างสูง การน�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษทางอาญาในกรณีดังกล่าวมาใช้ศึกษา
เปรียบเทียบจึงต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบ เนื่องจากอาจเป็นโทษขั้นสูงที่กฎหมายมุ่งประสงค์จะลงโทษ
ในกรณีการขุดดินหรือถมดินเพื่อการก่อสร้างมากกว่าการขุดดินหรือถมดินในกรณีทั่วไป
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บทที่ 7
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
คณะที่ปรึกษาเห็นควรจัดท�ำบทสรุปในเชิงเปรียบเทียบในลักษณะตารางเพื่อความสะดวก
ในการพิจารณา พร้อมทังข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ตารางบทสรุป

ประเด็นการ
พิจารณา
1. ลักษณะของ
กฎหมายฉบับ
หลักของแต่ละ
ประเทศ และ
ชื่อของ
กฎหมาย
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สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักร

สหพันธรัฐมาเลเซีย

เป็นกฎหมาย
กลางว่าด้วยการ
ขุดดินหรือถม
ดินของประเทศ
กฎหมายของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ
(Act) : พระราช
บัญญัติการขุด
ดินและถมดิน
พ.ศ. 2543
(Land
Excavation
and Fill Act,
2000)

เป็นกฎหมายทั่วไปใน
การใช้อ�ำนาจควบคุม
ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ
ของ อปท. แต่มีหมวด
เฉพาะว่าด้วยเรื่องการ
ชุดดินหรือถมดินด้วย
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
(Ordinances) ที่ออก
โดยหลักการกระจา
ยอ�ำนาจเต็มรูปแบบ
ของท้องถิ่นระดับ
เทศบาล (City;
Municipal)ไม่อ้างอิง
อ�ำนาจของกฎหมาย
สหพันธรัฐ/มลรัฐ เช่น
1) ประมวลข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นของเมืองเบลน
รัฐมินเนโซต้า (Code
of Ordinances - City
of Blaine,
Minnesota) หมวด 34
ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ข้อ
10 การเคลื่อนย้ายหรือ
แปรสภาพพื้นที่ดิน
(Chapter 34 Environment,
Article V Earth
Removal and Land
Reclamation)
2) ประมวลข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นของเมือง วิลลา 
ปาร์ค รัฐแคลิฟอร์เนีย
(Code of
Ordinances City of Villa Park,
California) หมวด 10
การปรับระดับ (หรือ
การเกลี่ยระดับ) พื้นดิน
และการขุดดิน
(Chapter X Grading and
Excavation)

กฎหมายกลางของ
ประเทศที่เน้นการ
ควบคุมและจัดการ
ความเสี่ยงของภัย
พิบัติเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง
กฎหมายของฝ่าย
นิติบัญญัติ (Act)
พระราชบัญญัติ
ควบคุมการ
พัฒนาที่ดินเพื่อการ
อยู่อาศัยและอื่น ๆ,
พระราชบัญญัติฉบับ
เลขที่ 36 ค.ศ.
1961) (Act on
Regulation of
Residential Land
Development
and etc., Act No.
36 of 1961)

กฎหมายกลางของ
ประเทศที่เน้นการ
สร้างความ
ปลอดภัยในการ
ท�ำงานเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง
กฎหมายของฝ่าย
นิติบัญญัติ (Act):
พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัยใน
การท�ำงาน ค.ศ.
1974 (Health
and Safety at
Work etc. Act
1974) ประกอบกับ
- ข้อบังคับการ
ก่อสร้าง
(การออกแบบและ
การบริหารจัดการ
ค.ศ. 2015)
Construction
(Design and
Management)
Regulations
2015 และ                        
- ข้อบังคับความ
ปลอดภัยในการ
ท�ำงาน (ก�ำหนด
องค์กรผู้มีอ�ำนาจ
หน้าที่ ค.ศ. 1998
Health and
Safety (Enforcing
Authority)
Regulations
1998) เพื่อให้
อ�ำนาจท้องถิ่น
ก�ำหนดแนวทาง
การบังคับใช้
(Guideline) ใน
แต่ละพื้นที่ เช่น
แนวทางการขอ
อนุญาตการขุดดิน
ของเทศบาลเมือง
โคเวนทรี (Permit
to Dig/
Excavations
Guidance of
Coventry City
Council)

กฎหมายกลางของ
ประเทศเกี่ยวด้วยการ
ควบคุมการก่อสร้าง
กฎหมายของฝ่าย
นิติบัญญัติ (Act): พระ
ราชบัญญัติถนน ทาง
ระบายน�้ำ และอาคาร
ค.ศ. 1974 (พระราช
บัญญัติฉบับเลขที่ 133)
(Street, Drainage
and Building Act
1974 (Act 133))

ข้อสังเกต/เสนอแนะ
-
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ควบคุมการ
ขุดดินหรือ
ถมดินที่เกี่ยว
กับการ
ก่อสร้างหรือ
กิจการอื่นให้
เป็นไปโดย
ถูกต้องตาม
หลักวิชาการ
มิให้เกิด
อันตรายแก่
ทรัพย์สิน
และกระทบ
กระเทือน
ต่อความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน

การควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันความ
เสียหายแก่ชีวิต
ร่างกาย และ
ทรัพย์สินและ
ประโยชน์
สาธารณะของ
ประชาชนอันเป็น
ผลสืบเนื่องโดยตรง
มาจากกิจกรรมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยการขุดดินหรือ
การถมดินภายใต้
พื้นที่อันเป็นเขต
อ�ำนาจของท้องถิ่น
นั้น ๆ

ปกป้องชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน และ
เพื่อ
สวัสดิภาพของ
ส่วนรวม
(public
welfare) โดย
การก�ำหนดกฎ
เกณฑ์เพื่อ
ป้องกันความเสีย
หายจากอุบัติภัย
เกี่ยวกับดินหรือ
โคลนตะกอน
ถล่มที่เป็นผลอัน
สืบเนื่องมาจาก
กิจกรรมการ
พัฒนาที่ดินหรือ
การถมดิน
ในบริเวณที่อยู่
อาศัย

สนับสนุนให้เกิด
ความปลอดภัย
ในการท�ำงาน
และให้อ�ำนาจ
หน้าที่ให้แก่
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการ
ก�ำหนด
มาตรฐานเกี่ยว
กับการก่อสร้าง
ในรูปของ
กฎหมายล�ำดับ
รอง

เพื่อการปรับปรุงและ
รวบรวมบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับถนน ทาง
ระบายน�้ำ และอาคาร
ซึ่งอยู่ภายใต้อ�ำนาจ
การปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในทุกเขตพื้นที่ของ
มาเลเซีย

3. ลักษณะ โดยสาระของ มีผลอทุกพื้นที่ใน
การปกครอง พ.ร.บ. เองไม่ ทางปฏิบัติเพราะ
เชิงพื้นที่
ครอบคลุมทั่ว ทุกเทศบาลย่อมจะ
ทุกพื้นของ
ต้องมีการออกข้อ
ประเทศเป็น บัญญัติท้องถิ่นใช้
เบื้องต้น
บังคับแต่ละพื้นที่
(ขาดพื้นที่
รับผิดชอบ แต่
ของ อ.บ.ต. สาระเกี่ยวกับการ
ที่ต้องมีการ ควบคุมดูแลการขุด
ออก
ดินหรือถมดินอาจ
ประกาศ) แต่ แตกต่างกันในราย
ทางปฏิบัติ
ละเอียด เพราะบาง
ครอบคลุม
เทศบาลเลือก
เกือบครบ
บังคับใช้มาตรฐาน
ถ้วนทั่ว
กลาง เช่น IBC เป็น
ประเทศแล้ว หลักมากกว่า
โดยผลของ
ก�ำหนดราย
การประกาศ ละเอียดในข้อ
ใช้ผังเมือง
บัญญัติ

กฎหมายมีผลใช้
บังคับทัว่ ทุกพื้นที่
เป็นเบื้องต้น
เพียงแต่การ
บังคับใช้
กระบวนการขอ
อนุญาตในแต่ละ
พื้นที่หรือไม่ให้
เป็นเงื่อนไขที่
จังหวัด
ซึ่งเป็นอปท. รูป
แบบหนึ่งก�ำหนด

กฎหมายมีผลใช้ กฎหมายมีผลใช้บังคับ
ทั่วทุกพื้นทีข่ อง
บังคับทั่วทุก
พื้นที่เป็นเบื้อง ประเทศเป็นเบื้องต้น
ต้น เพียงแต่การ
บังคับใช้
กระบวนการขอ
อนุญาตใน
แต่ละพื้นที่ให้
อปท. ระดับ
เทศบาลเมือง
เป็นผู้ก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติ
ผ่านคู่มือซึ่งเป็น
กฎหมายล�ำดับ
รองรูปแบบหนึ่ง

2.
เจตนารมณ์
ของ
กฎหมาย
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ประชาชนอาจยังไม่
รับรู้รับทราบว่า
กฎหมายในทาง
ปฏิบัติมีผลใช้บังคับ
ครอบคลุมเกือบทุก
ท้องที่แล้วโดยผล
ของกฎหมายฉบับ
อื่น โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งชาวต่างชาติ จึง
สมควรใช้มาตรการ
ทางบริหารในการ
จัดท�ำค�ำแปลเป็น
template กลาง
ของคู่มือประชาชนที่
อธิบายสภาพบังคับ
ใช้กฎหมายเพื่อให้
อปท. แต่ละท้องที่
รับไปปรับใช้ในการ
ประชาสัมพันสิทธิ
หน้าที่ของประชาชน
และหากมีการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายใน
อนาคตก็สมควร
พิจารณาก�ำหนด
เรื่องผลใช้บังคับทั่ว
ทุกพื้นที่ให้เกิดความ
ชัดเจนเสียในคราว
เดียวเนื่องจากเป็น
กฎหมายกลางของ
ประเทศอยู่แล้ว

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ประเด็นการ
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4.ข้อ
ก�ำหนดของ
กฎหมาย
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ก�ำกับดูแลทั้ง ควบคุมดูแลทั้งการ
การขุดดิน
ขุดดินและการถม
ดินโดยค�ำนวณ
1) Code of
Ordinances City of Blaine,

ญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักร

สหพันธรัฐมาเลเซีย

ข้อสังเกต/เสนอแนะ

ควบคุมดูแลการ
ขุดลึกเกิน 2
เมตร และการ
ถมสูงเกิน 1
เมตร

ควบคุมดูแล
เฉพาะการขุดที่
ลึกเกินกว่า 0.1
เมตร
ตามPermit to
Dig/
Excavations
Guidance of
Coventry City
Council

ควบคุมดูแลทั้งการ
ขุดดินและการถม
ดินในฐานะ
งานดิน (Earth
Work) กฎหมายไม่
ได้ก�ำหนดระยะ
ความสูงหรือความ
ลึกไว้โดยตรง แต่ใน
กฎหมายว่าด้วย
วิศวกร ก�ำหนด
ว่าการขุดหรือถม
ระยะตั้งแต่ 1.5
เมตรต้องใช้วิศวกร
ควบคุม และ
กฎหมายฉบับนี้
ก�ำหนดให้ผู้ขอ
อนุญาตต้องเป็น
วิศวกรควบคุม
เท่านั้น จึงพอ
อนุมานระยะการ
ขุดและการถมที่
ต้องขออนุญาตดัง
กล่าวได้

ในส่วนของการ   
ถมดินนั้นสาระ
ของข้อก�ำหนด
ยังไม่ชัดเจนใน
ตัวกฎหมาย
แม่บทที่เป็นฐาน
อ�ำนาจของระบบ
การแจ้ง
(Notification
System) หากมี
การแก้ไขเพิ่ม
เติมกฎหมายก็
สมควรก�ำหนด
ให้เกิดความชัด
แจ้ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง
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เทคนิคและ
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สหพันธรัฐมาเลเซีย

ด้านเทคนิค
เป็นไปตามที่
ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง
ออกตาม
มาตรา 6
เช่น ต้องมี
การป้องกัน
การพังทลาย
ของดินหรือ
สิ่งปลูกสร้าง
โดยมีการติด
ตั้งอุปกรณ์
ส�ำหรับวัด
การเคลื่อน
ตัวของดินใน
กรณีที่ขุดลึก
มากกว่า 20
เมตร

ด้านเทคนิค มี
หลายมาตรการที่
ก�ำหนดในตัว
กฎหมาย เช่น
มาตรการป้องกัน
ดินถล่ม มาตรการ
ขุดดินในพื้นที่เชิง
เขา การดูแลรักษา
ทางที่ใช้ด�ำเนินการ
ขนดิน เป็นต้น
กฎหมายเปิดช่อง
ให้ใช้บังคับ
มาตรฐาน IBC
Appendix J
Grading บังคับใช้
เป็นกฎหมายอย่าง
ชัดแจ้ง และ
สามารถบังคับใช้
มาตรฐานอื่น ๆ
ผ่านการก�ำหนด
เงื่อนไขในการท�ำ
ค�ำสั่งในระบบ
อนุญาตได้
ด้านวิชาชีพ เช่น
ขออนุญาตปรับ
ระดับที่ดินจะต้อง
ประกอบด้วยแบบ
แปลน รายการ
และข้อมูล
สนับสนุนจาก
รายงานทาง
วิศวกรรมโยธาปฐพี
(Soil Engineering
Report) และ
รายงานทางธรณี
วิศวกรรม
(Engineering
geology report)
โดยผู้มีวิชาชีพตาม
รายละเอียดที
ก�ำหนดใน Sec.
10-5.5 ด้วย หาก
Building Official
ร้องขอ ทั้งนี้ แผน
และข้อก�ำหนด
ส�ำหรับโครงการ
ด�ำเนินงานดิน
(earthwork
project) ในกรณีมี
พื้นที่ด�ำเนินการ
ตั้งแต่ 5000
ลูกบาศก์หลาขึ้นไป
และหรือเป็นการ
ด�ำเนินเพื่อการใน

ด้านเทคนิคและ
วิชาชีพโดยหลัก
ควบคุมโดยกฎ
คณะรัฐมนตรี
และข้อบัญญัติ
จังหวัด ซึ่ง
สามารถก�ำหนด
ให้บางมาตรการ
ต้องท�ำให้เป็นไป
ตามพิมพ์เขียวที่
จัดท�ำขึ้นโดยผู้ซึ่ง
มีคุณสมบัติตาม
ที่ก�ำหนดในกฎ
คณะรัฐมนตรีได้
เช่น มาตรการ
ป้องกันดินถล่มที่
จ�ำเป็นต้องท�ำ
โดยผู้มีคุณสมบัติ
เฉพาะ ได้แก่การ
ก่อสร้างก�ำแพง
กั้นดินที่สูงเกิน 5
เมตร และการ
ติดตั้งทางระบาย
น�้ำของงานขุดดิน
หรือถมดินที่มี
พื้นที่มากกว่า 
500 ตารางเมตร
ซึ่งผู้ที่จะวางแผน
การติดตั้งก�ำแพ่ง
กั้นดินและทาง
ระบายน�้ำดัง
กล่าวได้ ตามกฎ
คณะรัฐมนตรีข้อ
17 ต้องเป็นผู้จบ
การศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยใน
สาขาเกี่ยวกับ
การก่อสร้างและ
มีประสบการณ์
การท�ำงานจริง
ไม่น้อยกว่าสองปี
(หรือจบการ
ศึกษาและมี
ประสบการณ์
ท�ำงานจริงใน
ลักษณะอื่น ซึ่ง
ได้บัญญัติไว้ใน
กฎคณะรัฐมนตรี
ข้อดังกล่าว) หรือ
เป็นผู้ที่ได้รับการ
รับรองโดย
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงที่ดิน
โครงสร้างพื้น

ด้านเทคนิคโดย
หลักเป็นไปตาม
มาตรฐาน ของ
British
Standard
Institution
(BSI) ฉบับต่าง
ๆ ซึ่งเป็น
มาตรฐานของ
ภาคเอกชนที่รัฐ
ให้การสนับสนุน
และสามารถ
บังคับใช้ได้ผ่าน
กระบวนการ
อนุญาต เช่น BS
8006-1:2010
Code of
practice for
strengthened/
reinforced
soils and
other fills
(+A1:2016)
เป็นมาตรฐานที่
ใช้ในงานดิน ซึ่ง
ใช้กับก�ำแพงกัน
ดิน คันดิน การ
เสริมก�ำลังดิน
คันทาง โดยเป็น
มาตรฐานที่ใช้
ส�ำหรับงาน
วิศวกรโยธา 
และวิชาชีพอื่น
ทีเกี่ยวข้องกับ
การก่อสร้าง
โดยมาตรฐาน
ฉบับนี้จะ
แนะน�ำวิธีใน
การออกแบบที่
ปลอดภัย
ส�ำหรับงานดินที่
ต้องการการ
เสริมแรง ซึ่ง
เป็นเรื่องเกี่ยว
กับงาน
วิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
งานถม หรือการ
เทดิน (insert)
ในพื้นธรรมชาติ
เพื่อท�ำให้เกิด
เนินที่สูงกว่า
ระดับปกติปกติ
และมีการ

มาตรฐานด้าน
เทคนิคฉบับหลัก
คือ Malaysian
Standard (MS
1754 : 2004
Earthworks –
Code of
practices)
และเนื่องจากใช้
ระบบอนุญาตจึง
สามารถใช้ดุลพินิจ
ก�ำหนดให้น�ำ
มาตรฐานสากล
หรือมาตรฐานที่
รัฐบาลก�ำหนด
กล่าวคือ BSI หรือ
MS หรือมาตรฐาน
ที่รัฐก�ำหนดอื่น ๆ
มาใช้บังคับให้
เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ได้
เช่น Guidelines
for Public Safety
and Health at
Construction
Sites (1st
Revision): เป็นกฎ
เกณฑ์ที่ออกโดย
กรมความปลอดภัย
ด้านอาชีว
อนามัย
(Department of
Occupational
Safety and
Health - DOSH)
ได้อาศัยอ�ำนาจ
ตามมาตรา 66
ของ
Occupational
Safety and
Health Act 1994
(Act 514) ก�ำหนด
ให้
- ต้องมีการติดตั้ง
ไฟสัญญาณเตือนไว้
รอบสถานที่ท�ำงาน
เพื่อความปลอดภัย
ส�ำหรับการสัญจร
ของประชาชนทั้ง
โดยการเดินเท้า
และยานพาหนะ  
- พื้นที่ที่มีการ
ท�ำการขุดและพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงจะ

กฎหมาย
แม่บทยังไม่
เปิดช่องให้ใช้
มาตรฐาน
ทางเทคนิค
ของภาค
เอกชน/
มาตรฐาน
มยผ. บังคับ
ใช้เป็น
กฎหมาย
ด้านวิชาชีพ
กฎกระทร
วงฯก�ำหนด
ให้ผู้ท�ำ
รายการ
ค�ำนวณต้อง
เป็น
(1) สามัญ
วิศวกร
- งานขุด ลึก
กว่า 3.0
เมตร แต่ไม่
เกิน 20.0
เมตร หรือ
มพี ื้นที่
มากกว่า 
10,000
ตารางเมตร
- งานถม สูง
กว่า 2.0
เมตร แต่ไม่
เกิน 5.0
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ระบบการ
แจ้งก่อน
ด�ำเนินการ
เป็นอ�ำนาจ
ผูกพัน ต้อง
ออกใบรับ
แจ้งถ้า
เอกสารครบ
ถ้วนตาม
มาตรา 17
วรรคหนึ่ง
คือ
(1) แผนผัง
บริเวณที่
ประสงค์จะ
ท�ำการขุดดิน
(2) แผนผัง
แสดงเขต
ที่ดินและ
ที่ดินบริเวณ
ข้างเคียง
(3) รายการที่
ก�ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง
ที่ออกตาม
มาตรา ๖
(4) วิธีการขุด
ดินและการ
ขนดิน
(5) ระยะ
เวลาท�ำการ
ขุดดิน
(6) ชื่อผู้
ควบคุมงาน
ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ตามทีก่ ำ� หนด
ในกฎ
กระทรวง
(7) ที่ตั้ง
ส�ำนักงาน
ของผู้แจ้ง
(8) ภาระ
ผูกพันต่างๆ
ที่บุคคลอื่นมี
ส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับที่ดิน
ที่จะท�ำการ
ขุดดิน
(9) เอกสาร
และรายละ
เอียดอื่นๆ ที่
คณะ

ระบบการอนุญาต
กฎหมายให้รายชื่อ
เอกสารเบื้องต้นมา 
แต่เป็นอ�ำนาจ
ดุลพินิจของผู้
พิจารณาที่จะเรียก
เอกสารเพิ่มเติม
ก�ำหนดเงื่อนไข
ประกอบการท�ำค�ำ
สั่งฯลฯ
1 ค�ำขอเป็นหนังสือ
ตามแบบที่
Building Official
ก�ำหนด
2. แผนผังการปรับ
ระดับที่ดิน
(Grading Plan)
จ�ำนวนอย่างน้อย 6
ชุด
3. รายงานการ
ตรวจสอบสภาพดิน
เบื้องต้น
(Preliminary Soil
Report) จ�ำนวน 2
ชุด รายละเอียด
ของรายงานเป็น
ตาม Appendix B
(ยื่นเป็นต้นฉบับ
พร้อมด้วยการลง
ลายมือชื่อของผู้
ประกอบวิชาชีพ
จ�ำนวน 1 ชุด
พร้อมด้วยล�ำเนา
อีก 1 ชุด)
4. รายงานเบื้อง
ต้นทางธรณีวิทยา 
(Preliminary
Geology Report)
จ�ำนวน 2 ชุด ราย
ละเอียดของ
รายงานเป็นตาม
Appendix B (ยื่น
เป็นต้นฉบับพร้อม
ด้วยการลงลายมือ
ชื่อของผู้ประกอบ
วิชาชีพจ�ำนวน 1
ชุด พร้อมด้วย
ล�ำเนาอีก 1 ชุด)
ทั้งนี้ Building
Official อาจเรียก
ให้ส่งเอกสารหลัก
ฐานประกอบ
ค�ำขอเพิ่มเติมภาย
หลังจากได้รับ

ระบบการ
อนุญาต ซึ่งต้อง
ยื่นแบบแปลน
การก่อสร้าง
ประกอบค�ำขอ
อนุญาตพร้อมทั้ง
ให้ข้อมูล
ประกอบการขอ
อนุญาตดังต่อไป
นี้
ก. พื้นที่ของที่ดิน
ที่จะขุดดินหรือ
ถมดิน
ข. ปริมาณดินที่
จะขุดหรือถม
ค. ก�ำแพงกั้นดิน
ง. ทางระบายน�้ำ
จ. วิธีป้องกันผิว
ที่สูงชัน
ฉ. มาตรการ
ส�ำหรับ
ป้องกันอันตราย
ระหว่างก่อสร้าง
ช. มาตรการอื่น
ๆ
ซ. ก�ำหนดการ
เริ่มลงมือ
ก่อสร้าง
ฌ. ก�ำหนดการ
ก่อสร้างเสร็จ
ญ. ขั้นตอน
ก่อสร้างโดย
สังเขป

ระบบอนุญาต
ซึ่งต้องให้ข้อมูล
ประกอบการ
อนุญาตดังต่อไป
นี้
1. ข้อมูลเกี่ยว
กับตัวผู้ขอ
อนุญาต และ
สัญญาก่อสร้าง
ถ้าหากมี
2. แผนผัง
บริเวณที่จะ
ด�ำเนินการ
3. แผนผังแสดง
ระบบ
สาธารณูปโภค
หรือสาธาณู
ปการ เช่น น�้ำ
ประชา ก๊าซ
ไฟฟ้า 
4. รายงาน
ประเมินความ
เสี่ยง
5. หมายเลข
แสดงประเภท
ของเครื่องมือที่
จะด�ำเนินการ
ขุดดินตามที่รัฐ
ก�ำหนด
6. แผนระยะ
เวลาเริ่มต้น
ด�ำเนินการและ
ก�ำหนดเวลา
แล้วเสร็จ
ผู้ว่าราชการ
มีมาตรการเสริม
จังหวัดมีหน้าที่
เป็นการแจ้ง
ในการตรวจสอบ ก่อนด�ำเนินการ
แบบแปลนการ ไปยังที่ดินข้าง
ก่อสร้างประกอบ เคียงตาพระราช
ค�ำขออนุญาต ใน บัญญัติว่าด้วย
กรณีที่เห็นว่า
ที่ดินติดต่อ ค.ศ.
แบบแปลนดัง
1996 (Party
กล่าวไม่
Wall etc. Act
สอดคล้องกับ
1996๗
เงื่อนไขตามที่
กฎหมายก�ำหนด
ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดปฏิเสธไม่
ออกใบอนุญาต
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดย่อม
สามารถเพิ่ม
เงื่อนไขใด ๆ ที่
จ�ำเป็น เพื่อ

ระบบอนุญาต
ก�ำหนดให้ยื่น
1. แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบ
2. ส�ำเนารายการ
ค�ำนวณ
3. รายงานต่างๆ
เพิ่มเติมตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ก�ำหนดในการ
พิจารณาอนุญาต
เจ้าพนักงานท้อง
ถิ่นอาจใช้ดุลพินิจ
ในการวางเงื่อนไข
ใด ๆ เพิ่มเติมตาม
ที่เห็นสมควร

เอกสารที่ต้องยื่น
ระบุชัดแจ้งใน
พระราชบัญญัติ
ส�ำหรับการขุด
ดินแต่ส�ำหรับ
การถมดินนั้น
กฎหมายแม่บท
ไม่ได้ระบุไว้ชัด
แจ้ง ซึ่งอาจก่อ
ให้เกิดปัญหา
หากมีการโต้แย้ง
เกี่ยวกับค�ำสั่ง
ทางปกครองใน
การออกใบรับ
แจ้งหากปฏิเสธ
ว่าเอกสารไม่ถูก
ต้องครบถ้วนโดย
อ้างข้อเท็จจริง
ในกฎกระทรวง
ไม่ใช่กฎหมาย
ระดับพระราช
บัญญัติได้
ประกอบกับการ
ก�ำหนดไว้ในกฎ
กระทรวงตาม
มาตรา 6 ก็ไม่
ท�ำให้มีผลที่ชอบ
ด้วยกฎหมายดัง
เช่นกรณีของ
มาตรา 17 (3)
เนื่องจากมาตรา 
26 ก็มิได้มี
บทบัญญัติให้น�ำ
มาตรา 17 วรรค
หนึ่งมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม ดัง
นั้นจึงสมควร
แก้ไขให้เกิด
ความชัดเจนใน
อนาคต
อนึ่ง ส�ำหรับ
กรณีการขุด แม้
เอกสารตามกฎ
กระทรวงข้อ 6
จะมีผลชอบด้วย
กฎหมายแต่หาก
มีการแก้ไข
กฎหมายใน
อนาคตอยู่แล้วก็
เห็นควรน�ำหลัก
เกณฑ์มาบัญญัติ
ไว้ในแม่บท
มาตรา 17 เพื่อ
ความชัดเจนเสีย

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

ประเด็นการ
พิจารณา

7. กฎหมาย
อื่น ๆ ที่
กฎหมายว่า
ด้วยการขุด
ดินและถม
ดินได้เปิด
ช่องให้ใช้
บังคับแทน
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สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักร

สหพันธรัฐมาเลเซีย

ก�ำหนดหลัก
การทั่วไปแต่
ไม่ระบุชื่อ
กฎหมาย
ทางปฏิบัติ
เช่น พ.ร.บ.
ควบคุมอา
คารฯ และ
ระเบียบฯ ใน
การควบคุม
การดูดทราย
ในที่
สาธารณะ

-กฎหมายควบคุม
การก่อสร้างอาคาร
หรือสิ่งก่อสร้าง (ได้
รับbuilding
permit หรือ
construction
permit) กฎหมาย
ว่าด้วยการท�ำ
เหมืองแร่
กฎหมายว่าด้วย
การขุดเจาะขุดหลุม
และเก็บรวบรวม
เพื่อศึกษาวิเคราะห์
สภาพของหิน
กรวดทราย และ
ดิน

-ได้รับอนุญาตให้
พัฒนาตาม
กฎหมายว่าด้วย
การผังเมือง

- การสร้างอ่าง
เก็บน�้ำ
ตามกฎหมาย
The
Reservoirs
Act 1975

- พระราชบัญญัติ
การเหมืองแร่ ค.ศ.
1994 (Mineral
Development
Act 1994 (Act
525)) พระราช
บัญญัติการส�ำรวจ
ทางธรณีวิทยา 
ค.ศ. 1974
(Geological
Survey Act 1974
(Act 129)

ข้อสังเกต/เสนอแนะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

ประเด็นการ
พิจารณา

8. อ�ำนาจ
หน้าที่ของ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เช่น
การออกค�ำ
สั่งทาง
ปกครอง
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สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักร

สหพันธรัฐมาเลเซีย

การส�ำรวจ
ตรวจสอบ
พื้นที่ สั่งให้
กระท�ำการ
งดเว้นกระท�ำ
การ เยียวยา
ความเสีย
หาย เข้า
ด�ำเนินการ
เองแล้วเรียก
ให้ช�ำระค่าใช้
จ่าย

การส�ำรวจตรวจ
สอบพื้นที่ สั่งให้
กระท�ำการ งดเว้น
กระท�ำการ
เยียวยาความเสีย
หาย เข้าด�ำเนินการ
เองแล้วเรียกให้
ช�ำระค่าใช้จ่าย
มีมาตรการไต่สวน
ข้อเท็จจริงโดย
ประชุมร่วมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนมีการออกค�ำ
สั่งทางปกครอง

การส�ำรวจตรวจ
สอบพื้นที่ สั่งให้
กระท�ำการ     
งดเว้นกระท�ำ
การ เยียวยา
ความเสียหาย
เข้าด�ำเนินการ
เองแล้วเรียกให้
ช�ำระค่าใช้จ่าย

การเข้าส�ำรวจ
ตรวจสอบพื้นที่
และค�ำสั่งให้
แก้ไขการด�ำเนิน
การ หรือห้ามมิ
ให้กระท�ำการ
ประกอบการ
แจ้งความไม่
ปลอดภัยในการ
ก่อสร้าง
(Improvement
or Prohibition
Notice) ใน
กรณีที่มีการ
ตรวจสอบการ
ก่อสร้างและพบ
ว่าการขุดดินใน
งานก่อสร้างไม่
เป็นไปตาม
มาตรฐานเกี่ยว
กับการขุดดิน
ให้ผู้ตรวจสอบ
แจ้งต่อเจ้าของ
โครงการที่ถูก
ตรวจสอบ  ใน
ช่วงเวลาดัง
กล่าว เจ้าของ
โครงการจะไม่
สามารถขุดดิน
ได้จนกว่าผู้
ตรวจสอบจะ
รับรองความ
ปลอดภัย  
นอกจากนี้ ผู้
ตรวจสอบยัง
ต้องท�ำรายงาน
ซึ่งต้องประกอบ
ไปด้วยราย
ละเอียดของการ
ตรวจสอบอาทิ
ชื่อและที่อยู่ของ
เจ้าของโครงการ
สถานที่ของงาน
ก่อสร้าง
ลักษณะของ
งานก่อสร้าง วัน
และเวลาในการ
ตรวจสอบ ราย
ละเอียดเกี่ยว
กับความเสี่ยง
ต่อความ
ปลอดภัย ผล
การตรวจสอบ
ขั้นตอนการ

อาจออกข้อปฏิบัติ
ใดๆ ตามที่เห็น
สมควรในการ
ด�ำเนินงานดิน และ
ให้ผู้รับค�ำสั่งมีหน้า
ที่ปฏิบัติตามให้ถูก
ต้อง โดยหากไม่
ปฏิบัติตาม เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
อาจออกค�ำสัง่ ระงับ
งานดินทั้งหมดหรือ
บางส่วน
สั่งการด้วยตนเอง
ให้มีการด�ำเนินการ
หรืออาจให้มี
มาตรการ  ใด ๆ
ตามที่เห็นว่ามี
ความจ�ำเป็น ไม่ว่า
จะเป็นการใช้
โดยตรงหรือเป็น
มาตรการเสริม
ประกอบกับการ
ออกข้อปฏิบัติ
เมื่อมีการสั่งระงับ
งานดินแล้ว เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
อาจอนุญาตให้
ด�ำเนินงานที่ได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไข
หรือข้อปฏิบัติแล้ว
ต่อได้

ข้อสังเกต/เสนอแนะ

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

ประเด็นการ
พิจารณา
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สหรัฐอเมริกา

ญี่ปุ่น

เป็นการอุทธรณ์
ค�ำสั่งของผู้ว่า
ราชการจังหวัด
เอง จึงไม่มีผู้
บังคับบัญชา 
ต้องอุทธรณ์ไปที่
ผู้ว่าราชการ
จังหวัดให้
ทบทวนค�ำสั่ง

9. การ
อุทธรณ์

กรณี

มลรัฐ Minnesota
มีคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ใน
ส่วนท้องถิ่น คือ
Local board of
appeals
มลรัฐ California
คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ใน
ส่วนท้องถิ่น คือ
Grading Board of
Appeals of the
City of Villa Park

10.
มาตรการ
บังคับทาง
ปกครอง

เพิกถอนการ
รับแจ้ง ยัง
ไม่มีโทษปรับ
ทางปกครอง

เพิกถอนการ
อนุญาต  ไม่มีโทษ
ปรับทางปกครอง
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สหราชอาณาจักร

กฎหมายไม่มี
การก�ำหนด
คณะกรรมการ
พิจารณา
อุทธรณ์ที่มีเขต
อ�ำนาจไว้ จึง
ต้องฟ้องให้
ทบทวนค�ำสั่ง
ทางปกครอง
ตรงไปยัง ศาล
ยุติธรรมแผนก
คดีปกครอง แต่
ทบทวนเฉพาะ
ความชอบด้วย
กฎหมายของค�ำ
สั่ง
ไม่ทบทวน
ดุลพินิจของฝ่าย
ปกครอง
เพิกถอนการ
เพิกถอนการ
อนุญาต ไม่มีโทษ อนุญาต ไม่มี
ปรับทางปกครอง โทษปรับทาง
ปกครอง

สหพันธรัฐมาเลเซีย

ข้อสังเกต/เสนอแนะ

ค�ำสั่งเป็นเด็ดขาด
ต้องห้ามอุทธรณ์ทั้ง
ในฝ่ายบริหารและ
การฟ้องเพิกถอน

เพิกถอนการ
อนุญาต แบบ
แปลน และรายการ
ประกอบแบบเมื่อ
บุคคลต้องโทษคดี
อาญาแล้วสามารถ
ขับไล่ หรือขนย้าย
อุปกรณ์ ยาน
พาหนะ เครื่องจักร
หรือวัตถุอื่นใดออก
จากพื้นที่ไม่มีโทษ
ปรับทางปกครอง

กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

ประเด็นการ
พิจารณา

11. บท
ก�ำหนดโทษ
อาญา/และ
มาตรการ
เยียวยา
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กาหนดบท
ลงโทษผู้
ฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามพ
ระราช
บัญญัติ 9
ฐาน   ม.
35-44 มีทั้ง
โทษปรับ
อย่างเดียว
โทษจ�ำคุกขึ้น
สูง 1 เดือน
ถึง 2 ปี ปรับ
ขั้นสูง 1,000
บาท ถึง
200,000
บาท แต่
นอกจาก
ความผิดฐาน
ขุดดินหรือ
ถมดินใน
บริเวณห้าม
ขุดดินหรือ
ถมดินตาม
มาตรา 35
วรรคสอง
(โทษสูงสุดจ�ำ
คุก 2 ปี ปรับ
200,000
บาท) เป็น
ความผิดที่
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือผู้
ซึ่งเจ้า
พนักงานท้อง
ถิ่นมอบ
หมายมี
อ�ำนาจ
เปรียบเทียบ
ปรับได้ทั้งสิ้น
(มาตรา 42)
ผู้ด�ำเนิน
กิจกรรมยัง
ต้องรับผิด
ตามหลัก
กฎหมายแพ่ง
แต่ผู้เสียหาย
ต้องฟ้อง
บังคับทาง
ศาล

สหรัฐอเมริกา

ฐานความผิดหลัก
เกี่ยวกับละเมิด
Ordinance เป็น
ความผิดลหุโทษ
โทษปรับขั้นสูง
300$ (ประมาณ
9ม364 บาท) –
1000$

ญี่ปุ่น

สหราชอาณาจักร

สหพันธรัฐมาเลเซีย

ข้อสังเกต/เสนอแนะ

ฐานความผิด
หลากหลายกรณี
ใกล้เคียงกับกรณี
ของประเทศไทย
แต่อัตราโทษ
ค่อนข้างสูง
โทษจ�ำคุกอยู่
ระหว่าง 6 เดือน
ถึง 2 ปี โทษปรับ
อยู่ระหว่างปรับ
ปรับไม่เกิน 2
แสนเยน

ฐานฝ่าฝืน
regulation มี
โทษปรับไม่เกิน
400 ยูโร
(ประมาณ
17,350 บาท)
จ�ำคุกไม่เกิน 2
ปี หรือทั้งจ�ำทั้ง
ปรับ
ผู้ด�ำเนิน
กิจกรรมยังต้อง
รับผิดตามหลัก
กฎหมายแพ่ง
แต่ผู้เสียหาย
ต้องฟ้องบังคับ
ทางศาล

ตราโทษอาญาค่อน
ข้างสูงเนื่องจากไม่
ได้แยกฐานความ
ผิดออกจากความ
ผิดว่าด้วยการขุด
ดินเพื่อการก่อสร้าง
อัตราโทษจ�ำคุกขั้น
สูงอยู่ระหว่าง 5 ปี
ถึง 10 ปี อัตราโทษ
ปรับขั้นสูงอยู่
ระหว่าง 5 หมื่นริ
งกิต ถึง 5 แสนริ
งกิต (375,700
- 3,757,225 บาท)
ผู้ด�ำเนินกิจกรรมยัง
ต้องรับผิดตามหลัก
กฎหมายแพ่ง แต่ผู้
เสียหายต้องฟ้อง
บังคับทางศาล

สมควรปรับโทษ
อาญาให้เป็นโทษ
ทางปกครองโดย
อาจจัดตัง้ กองทุน
เพื่ อ น� ำ เงิ น ค่ า
ปรับมาใช้เยียวยา
ความเสียหาย
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2. ข้อเสนอแนะ
      1) ใช้มาตรการทางบริหารเกี่ยวกับคู่มือประชาชนในการประชาสัมพันธ์ท�ำความเข้าใจถึงความ
แตกต่างระหว่างระบบการแจ้งก่อนด�ำเนินการกับระบบอนุญาต ตลอดจนผลใช้บังคับทั่วทุกพื้นที่ในทาง
ปฏิบัติของพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 แม้บทบัญญัติกฎหมายจะไม่ได้บัญญัติไว้เช่น
นั้นโดยตรงก็ตาม โดยอาจจัดให้มีการแปลคู่มือประชาชนด้วยเพื่อความรับรู้ที่ดีของชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้
บังคับกฎหมายเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ หากในอนาคตมีวาระอื่น ๆ ที่ประสงค์จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายแล้วก็
สมควรแก้ไขโดยตัดความในมาตรา 4 ออกก็จะยังผลให้กฎหมายมีผลใช้บังคับทั่วราชอาณาจักรโดยผลของ
กฎหมายฉบับนี้เองอัตโนมัติ
            2) คงระบบการแจ้งก่อนด�ำเนินการ (Notification System) ไว้ เนื่องจากสอดรับกับนิติ
นโยบายของรัฐบาลปัจจุบันที่ประสงค์จะให้ลดการใช้ระบบอนุญาตเหลือเพียงเท่าที่จ�ำเป็น แต่สมควรมี
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพแก่การก�ำกับดูแล ดังต่อไปนี้
         (1) ประยุกต์ใช้ระบบการแจ้งก่อนด�ำเนินการที่มีอยู่แล้วตามพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2522 ผ่านกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัลเพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้แจ้งและให้มีข้อมูล
การแจ้งขุดดินหรือถมดินในระบบดิจิทัล (e-Notification) ที่อาจมีการประสานฐานข้อมูลกับผู้ให้บริการ
สาธารณูปโภคหรือสาธารณูปการใต้ดิน เช่น ท่อก๊าซ ท่อประปา หรือ ไฟฟ้าแรงสูงเพื่อร่วมกันบริหารจัดการ
ป้องกันความเสียหายซึ่งกันและกันได้โดยสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งสามารถพัฒนาควบคู่ไปกับ
ระบบการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (e-Building Permit) ที่ทางกรมโยธา
ธิการและผังเมืองก�ำลังพัฒนาอยู่แล้วในขณะนี้ ทั้งนี้ จะเป็นการสอดรับกับกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล คือ
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่สนับสนุนให้มีการ
การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานภาครัฐและการบริการสาธารณะ โดยพระราช
บัญญัติดังกล่าวในมาตรา 4 ก�ำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดท�ำบริการ
สาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลโดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการ
ท�ำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล โดยมุ่งหมาย
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึงของประชาชน และในการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณะและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
           (2) เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านเทคนิคในการด�ำเนินการและการก�ำกับดูแล โดยก�ำหนดให้
สามารถบังคับใช้รายละเอียดด้านเทคนิคตามหลักวิชาการได้ตามกฎหมาย ซึ่งสามารถกระท�ำได้โดยการ
แก้ไขกฎกระทรวงอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 6 ก�ำหนดให้การขุดดินและถมดินจะต้องกระท�ำให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางเทคนิคตามเอกสารแนบท้ายกฎกระทรวงซึ่งในทางปฏิบัติจึงอาจก�ำหนดให้ใช้มาตรฐานทาง
เทคนิ ค ที่ ห น่ ว ยงานราชการท� ำ การศึ ก ษาและพิ เ คราะห์ แ ล้ ว ว่ า เหมาะสมกั บ สภาพทางทรณี วิ ท ยาของ
ประเทศไทย เช่น มยผ. เป็นเอกสารแนบท้ายกฎกระทรวงได้ และในทางปฏิบัติแท้จริงแล้วมาตรฐานทาง
เทคนิคเกี่ยวกับการขุดดินหรือถมดินก็ไม่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนัก ดังจะเห็นได้จาก IBC
Appendix J Grading หรือ Malaysian Standard (MS 1754 : 2004 Earthworks – Code of practices)
ก็ยังไม่มีการแก้ไขจนถึงปัจจุบัน การก�ำหนดให้มาตรฐาน มยพ. เกี่ยวกับงานขุดดินและถมดินเป็นเอกสาร
แนบท้ายกฎกระทรวงโดยระบุเลขที่อ้างอิงพร้อมทั้งแนบตัวมาตรฐานไปพร้อมกับกฎกระทรวงฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมจึงไม่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติที่จะต้องเป็นกังวลถึงความเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคอันจะเป็นเหตุ
ให้ต้องมีการแก้ไขกฎระทรวงบ่อยครั้งมากนัก แต่กลับกันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้มีมาตรฐาน
ทางเทคนิคที่จะใช้เป็นแนวทางและตรวจสอบอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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(3) เพิ่มเครื่องมือในการป้องกันและเยียวยาความเสียหายก่อนการด�ำเนินการ โดยกอาจ
ก�ำหนดให้ผู้แจ้งด�ำเนินการยื่นเอกสารเกี่ยวกับหลักประกันการก่อสร้าง (Bond) ประกอบการแจ้ง ตามหลัก
เกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง เพื่อให้สามารถใช้อ�ำนาจในการริบหลักประกันเมื่อการด�ำเนิน
การก่อให้เกิดความเสียหายในภายหลังเพื่อน�ำหลักประกันดังกล่าวมาเยียวยาผู้ต้องเสียหายได้อย่างทันท่วงที
(4) ปรับปรุงมาตรการบังคับการตามกฎหมายโดยเปลี่ยนโทษทางอาญาบางฐาน เช่น กรณี
มาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 41 (มีแต่โทษปรับทางอาญา ไม่มีโทษจ�ำคุก) เป็นโทษปรับทางปกครอง
โดยก�ำหนดอัตราค่าปรับให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถออกค�ำสั่งลงโทษปรับทาง
ปกครองและบังคับการตามค่าปรับได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศาล และอาจก�ำหนดให้มีการน�ำเงินจากโทษ
ปรับทางปกครองมาใช้ในการแก้ไขเยียวยาปัญหาจากการขุดดินและถมดินผ่านการจัดตั้งกองทุนตามพระ
ราชบัญญัติฉบับนี้ เพื่อลดภาระของประชาชนในการฟ้องร้องด�ำเนินคดีและน�ำสืบค่าเสียหายต่อศาล โดย
เฉพาะในบริบทความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่ยากแก่การน�ำสืบ
3) ข้อเสนอเพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และป้องกันปัญหาข้อโต้
แย้งเกี่ยวกับรายการประกอบการแจ้ง
  เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความสะดวกในการท�ำความเข้าใจหน้าที่ในการแจ้งการด�ำเนินกิจกรรม
ขุดดินหรือถมดิน หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ในอนาคต สมควร
น�ำสาระเกี่ยวกับการยื่นหลักฐานประกอบการแจ้งที่ยังไม่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของพระราชบัญญัติ แต่ได้ถูก
ก�ำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวงก�ำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน
หรือถมดิน พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้ มาบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 
17 และมาตรา 26 ตามแต่กรณี
- “ข้อ 6  ในกรณีที่เป็นการขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสี
ให้ผู้ประสงค์จะท�ำการขุดดินน�ำหลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น มายื่นประกอบการแจ้ง
ด้วย”
- “ข้อ 12  ผู้ใดประสงค์จะท�ำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่
อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก�ำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้
(1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท�ำการถมดิน
(2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
(3) วิธีการถมดินและการระบายน�้ำ
(4) ระยะเวลาท�ำการถมดิน
(5) ชื่อผู้ควบคุมงาน
(6) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน
(7) ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท�ำการถมดิน”
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