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บทที่ 4 

การศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศญ่ีปุ่น
 
 1. ความทั่วไปตามบริบทของประเทศ

ค�ำในภำษำญี่ปุ่นท่ีตรงกับค�ำในภำษำไทยว่ำ	 “ขุดดิน/ดินที่ขุดออก”	มีอยู่	 2	 ค�ำ	 คือ	 “掘削”	
(Kussaku	คุซซำคุ	(Digging))	และ	“切土”	(Kirido	คิริโดะ	(Cutting))	ซ่ึง	“掘削”	(Kussaku)	หมำยถึง
กำรขุดลงไปในดินหรือหินให้เกิดรู	 ส่วน	“切土”	 (Kirido)	หมำยถึงกำรขุดให้ที่สูงรำบลงมำ	หรือดินที่ขุด
ออกดังกล่ำวซึ่งนับเป็นกำรใช้ประโยชน์ในที่ดินประกำรหนึ่ง	ภำยใต้หลักกำรทั่วไปว่ำด้วยกำรแทรกแซงกำร
ใช้ประโยชน์ท่ีดินให้น้อยท่ีสุด	(Minimal	Intervention)	รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น	มำตรำ	29	วรรค	2	
ก�ำหนดว่ำสิทธิในทรัพย์สินให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในกฎหมำยและจะต้องสอดคล้องต่อสวัสดิภำพของส่วน
รวม	(Public	Welfare)	และประเทศญี่ปุ่นไม่ได้แยกกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินออกจำกกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง	(Construction	Law)	และสำมำรถใช้มำตรกำรเสริมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
ประกอบเพื่อวัตถุประสงค์ในกำรควบคุมกิจกรรมในลักษณะเดียวกันได้โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นผู้รับผิดชอบภำรกิจหลัก	 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (地方公共団体)	 ของญี่ปุ่นเป็นนิติบุคคล
และสำมำรถแบ่งประเภทคร่ำว	ๆ	ได้ดังต่อไปนี้

1.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบธรรมดำ	(普通地方公共団体)

a.	 จังหวัด	(都道府県)

b.	 เทศบำล	(市町村)

2.	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	(特別地方公共団体)

a.	 เขตพิเศษ	(特別区)

b.	 สหภำพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(地方公共団体の組合)

c.	 เขตทรัพย์สิน	(財産区)
 

  โดยจังหวัดมีอำณำเขตครอบคลุมเทศบำล	 แต่จังหวัดโดยหลักไม่มีอ�ำนำจสั่งกำรเทศบำล
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรัฐ	 (รำชกำรส่วนกลำง)	 จังหวัด	 และเทศบำล	 โดยมำกเป็นไปในลักษณะกำรแบ่ง
หน้ำที่	 เช่น	 งำนดับเพลิงอยู่ในควำมรับผิดชอบของเทศบำล	 งำนต�ำรวจอยู่ในควำมรับผิดชอบของจังหวัด	
ส่วนกำรป้องกันประเทศ	 (กองก�ำลังป้องกันตนเอง	 (自衛隊	หรือ	 Japan	Self-Defense	Force	 (JSDF))	
อยู่ในควำมรับผิดชอบของรำชกำรส่วนกลำง	 และจังหวัดกับเทศบำลจะไม่ท�ำงำนโดยแข่งขันกันเนื่องจำก
มีกำรแบ่งแยกอ�ำนำจหน้ำที่ในระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่ำงชัดเจนเช่นเดียวกัน	 	 ทั้งนี้	
เทศบำลนคร	 (市)	 ที่มีประชำกรห้ำแสนคนขึ้นไป	อำจถูกตั้งให้เป็น	 “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)	 และเทศบำลนครที่มีประชำกรสองแสนคนขึ้นไป	 อำจถูกตั้งให้เป็น	 “นคร
หลัก”	(中核市	main	city) ได้	นครพิเศษและนครหลักจะมีอ�ำนำจด�ำเนินงำนของจังหวัดได้บำงประกำร
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2. รายชื่อกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง

กฎหมำยฉบับหลักท่ีควบคุมกำรขุดดิน	(切土)	และกำรถมดิน	(盛土)	คือพระรำชบัญญัติควบคุม
กำรพัฒนำท่ีดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและอื่น	ๆ)	(พระรำชบัญญัติฉบับเลขที่	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)	
ซึ่งในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์เบื้องต้นนี้คณะที่ปรึกษำเห็นสมควรวิเครำะห์สำระของพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้เป็นหลัก	เนื่องจำกเป็นกฎหมำยที่มีกระบวนกำรในกำรควบคุมกำรขุดดินและถมดินบำงส่วนเป็นกำร
ทั่วไปในลักษณะท�ำนองเดียวกับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543	กฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง
ที่อำจมีมำตรกำรท่ีเกี่ยวข้อง	คือ	พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง	(พระรำชบัญญัติฉบับเลขที่	100	ค.ศ.	1968)	
(City	Planning	Act,	Act	No.	100	of	1968)	

อนึ่ง	ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมำยเฉพำะที่ก�ำหนดให้กำรขุดดิน	(掘削)	ในบำงกรณีต้องขออนุญำต
หรือแจ้งไปยังทำงกำรเสียก่อนอยู่หลำยฉบับด้วยกัน	แต่เป็นกฎหมำยท่ีมีวัตถุประสงค์เฉพำะ	อำทิ	กฎหมำย
ป้องกันกำรกัดเซำะ	(砂防法)	กฎหมำยบ่อน�้ำร้อน	(温泉法)	กฎหมำยคุ้มครองสมบัติทำงวัฒนธรรม	(文
化財保護法)	กฎหมำยป่ำไม้	(森林法)	กฎหมำยชำยทะเล	(海岸法)	กฎหมำยแม่น�้ำ	(河川法)	กฎหมำย
พ้ืนที่สีเขียวในเมือง	 (都市緑地法)	 กฎหมำยพื้นที่สีเขียวเพื่อกำรผลิต	 (生産緑地法)	 กฎหมำยมำตรกำร
ป้องกันมลพิษทำงดิน	(土壌汚染対策法)	และกฎหมำยทัศนียภำพ	(景観法)

 3. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 						พระรำชบัญญัติควบคุมกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและอื่น	ๆ)	(พระรำชบัญญัติ	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	บัญญัติถึงเจตนำรมณ์ไว้ว่ำ	 พระรำชบัญญัติฉบับนี้มี
วัตถุประสงค์หลักในกำรปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน	และเพื่อสวัสดิภำพของส่วนรวม	
(public	welfare)	โดยกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันควำมเสียหำยจำกอุบัติภัยเกี่ยวกับดินหรือโคลน
ตะกอนถล่มที่เป็นผลอันสืบเนื่องมำจำกกิจกรรมกำรพัฒนำที่ดินหรือกำรถมดินในบริเวณที่อยู่อำศัย	

35Article	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.
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 4. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกฎหมาย

กลไกหลักตำมกฎหมำยฉบับนี้	 คือ	 ผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัด	 (Prefectural	 Governor)	 
ซึ่งมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชนในเขตจังหวัด	กระท�ำกำรในฐำนะของจังหวัด	(prefecture)	ซ่ีงถือเป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบหนึ่งในระบบกฎหมำยของประเทศญี่ปุ่น	

ส่วนรำชกำร	 เช่น	 กระทรวงท่ีดิน	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	 คมนำคมขนส่ง	 และกำรท่องเที่ยว	
(Ministry	of	 Land,	 Infrastructure,	 Transport	 and	Tourism)	กระทรวงกำรก่อสร้ำง	 (Ministry	of	
Construction)	หรือ	กระทรวงสุขภำพ	แรงงำน	และสวัสดิกำร	(Ministry	of	Health,	Labor	and	Welfare)	
อำจเข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้องในฐำนะองค์กรกลำงผู้ก�ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นน�ำไปใช้ประกอบกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย	

5. บทวิเคราะห์

  5.1 ความมีผลใช้บังคับของกฎหมายในเชิงพื้นที่

                   โดยสอดคล้องกับหลักกำรทั่วไปว่ำด้วยกำรแทรกแซงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้น้อยที่สุด	
(Minimal	Intervention)	แม้ว่ำ	Act	on	Regulation	of	Residential	Land	Development	and	etc.	
มีผลใช้บังคับทั่วรำชอำณำจักรเป็นกำรทั่วไปในเบื้องต้น	เนื่องจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดในทุกเขตพื้นที่สำมำรถ
ริเริ่มกระบวนกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยได้เองโดยมิต้องอำศัยอ�ำนำจกำรประกำศเขตบังคับกำรตำม
กฎหมำยในลักษณะอันเป็นเงื่อนไขจำกรัฐบำลหรือส่วนรำชกำร	แต่กระบวนกำรในกำรควบคุมดูแลกิจกรรม
เก่ียวกับกำรขุดดินหรือถมดินผ่ำนระบบกำรอนุญำต	(permit	system)	นั้นจะกระท�ำในท้องที่ใดจะเป็นไป
ตำมที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นสมควรประกำศก�ำหนด	 	 ทั้งนี้	 โดยผ่ำนกำรปรึกษำหำรือร่วมกันกับองค์กร
ปกครองท้องถ่ินระดับเทศบำลในเขตพื้นท่ีของจังหวัดถึงเหตุผลควำมจ�ำเป็นในกำรประกำศเขตพ้ืนที่ดังกล่ำว
ในกรณีที่เห็นว่ำอำจเป็นเขตพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจำกอุบัติภัยซ่ึงเป็นผลมำจำกกิจกรรมกำรพัฒนำที่ดิน
หรือกำรถมดิน36

5.2 บทนิยามเกี่ยวกับค�าว่า “ดิน” “การขุดดิน” และ “การถมดิน”

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Act	 on	 Regulation	 of	 Residential	 Land	 Development	 and	 etc	 ควบคุม
ในบริเวณที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	 (Residential	 Land;	 宅地)	 ซึ่งในพระรำชบัญญัตินี้หมำยถึง	 ที่ดินอื่น
นอกจำกที่ดินเพื่อกำรเกษตร	 ที่ดินเพื่อกำรปศุสัตว์	 ป่ำไม้	 และถนน	 สวนสำธำรณะ	 แม่น้�ำ	 และสิ่งปลูก
สร้ำงเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นตำมที่ได้บัญญัติไว้ในกฎคณะรัฐมนตรี	(Art.	2	(1))	และมีบทนิยำมกิจกรรม
ที่จะควบคุมอันเกี่ยวกับกำรขุดดินหรือถมดินรวมเป็นค�ำเดียว	 คือ	 “กำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย”	
(Residential	 land	 development;	宅地造成)	 ในกฎหมำยนี้	 หมำยถึง	 กำรกระท�ำตำมที่ได้บัญญัติไว้
ในกฎคณะรัฐมนตรี	(Cabinet	Ordinance)	อันเป็นกำรกระท�ำเพื่อให้ที่ดินนอกจำกที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย

36Article	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.
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กลำยเป็นที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	หรือที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงและลักษณะของดินในที่ดินเพื่อกำรอยู่
อำศัย	(เว้นแต่กำรท�ำให้ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยไม่เป็นที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยอีกต่อไป)	(Art	2	(2)	37

5.3 ระบบการควบคุมหรือก�ากับดูแลกิจกรรมการขุดดินหรือถมดิน 

กระบวนการหลัก เป็นระบบการควบคุมดูแลในระดับของจังหวัด (Prefecture) ผ่าน
ระบบอนุญาต (Permit System)	โดยมีสำระส�ำคัญ	ดังต่อไปนี้	

5.3.1 ขอบเขตการบังคับใช้ และการกระท�าที่ต้องขออนุญาต

                           พระรำชบัญญัตินี้ให้อ�ำนำจผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดรับฟังควำมคิดเห็นของนำยกเทศมนตรี
เทศบำลที่เกี่ยวข้อง	 และก�ำหนดให้บริเวณเมืองที่มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดภัยพิบัติจำกกำรพัฒนำที่ดินเพื่อ
กำรอยู่อำศัย	หรือเขตพื้นที่ที่จะมีกำรท�ำให้เป็นบริเวณเมือง	ซึ่งทั้งสองกรณีจ�ำเป็นต้องควบคุมกำรก่อสร้ำง
ที่เกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	 ให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรพัฒนำที่ดินเพื่อ
กำรอยู่อำศัยตำม	Art.	3	(1)	(ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ	“เขตพื้นที่ควบคุม”)	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ดังได้กล่ำวแล้วว่ำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยในพระรำชบัญญัตินี้หมำยถึงที่ดินอื่น
นอกจำกที่ดินเพื่อกำรเกษตร	ท่ีดินเพื่อกำรปศุสัตว์	ป่ำไม้	และถนน	สวนสำธำรณะ	แม่น�้ำ	และสิ่งปลูกสร้ำง
เพ่ือสำธำรณประโยชน์อื่นตำมท่ีได้บัญญัติไว้ในกฎคณะรัฐมนตรี	 (Art.	 2	 (1))	 และกำรพัฒนำท่ีดิน 
เพ่ือกำรอยู่อำศัยในพระรำชบัญญัตินี้หมำยถึง	กำรกระท�ำตำมที่ได้บัญญัติไว้ในกฎคณะรัฐมนตรี	(Cabinet	
Ordinance)	อันเป็นกำรกระท�ำเพื่อให้ที่ดินนอกจำกท่ีดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยกลำยเป็นท่ีดินเพ่ือกำรอยู่อำศัย	
หรือที่เป็นกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงและลักษณะของดินในที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	 (เว้นแต่กำรท�ำให้ที่ดินเพื่อ
กำรอยู่อำศัยไม่เป็นท่ีดินเพื่อกำรอยู่อำศัยอีกต่อไป)	(Art.	2	(2))

									ตำมกฎคณะรัฐมนตรีเพื่อปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยควบคุมกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำร
อยู่อำศัยและอ่ืน	 ๆ	 (宅地造成等規制法施行令	 ต่อไปนี้จะเรียกว่ำ	 “กฎคณะรัฐมนตรี”)	 ข้อ	 3	 
กำรกระท�ำอันเป็นกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงและลักษณะของดินตำมกฎหมำยนี้ซึ่งจะต้องขออนุญำตต่อผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด	หมำยถึง

(1)	กำรขุดดินจนเกิดเป็นที่สูงชันเกิน	2	เมตร

(2)	กำรถมดินจนเกิดเป็นที่สูงชันเกิน	1	เมตร

(3)	กำรขุดดินและถมดินในเวลำเดียวกัน	โดยส่วนที่ถมขึ้นไปนั้นเกิดเป็นที่สูงชันไม่
เกิน1	เมตร	แต่โดยรวมเกิดท่ีสูงชั้นเกิน	2	เมตร

(4)	กำรขุดดินหรือถมดินที่ไม่เข้ำลักษณะตำม	 (1)	ถึง	 (3)	ที่มีพื้นที่ที่ขุดดินหรือถม
ดินเกินกว่ำ	500	ตำรำงเมตร

37Article	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).
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ค�ำว่ำ	 “ที่สูงชัน”	 ตำมกฎคณะรัฐมนตรีน้ี	 หมำยถึงที่ดินที่พื้นดินระดับต�่ำที่สุดท�ำมุมกับ
พื้นผิวส่วนที่ชันขึ้นไปเป็นมุมมำกกว่ำ	30	องศำซึ่งมิใช่ชั้นหินแข็ง	(เว้นแต่ชั้นหินที่กร่อนลงจนเห็นได้ชัด)	(ข้อ	
1	(2))

ก่อนลงมือท�ำกำรก่อสร้ำงเกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยในเขตพื้นที่ควบคุม	ผู้
ก่อสร้ำง	(ในกฎหมำยนี้หมำยถึงผู้ท่ีว่ำจ้ำงผู้อื่นให้ท�ำกำรก่อสร้ำงอันเกี่ยวกับกำรพัฒนำท่ีดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	
หรือผู ้ที่ลงมือก่อสร้ำงด้วยตนเอง	 (Art.	 2	 (5)38	 ของ	 Act	 on	 Regulation	 of	 Residential	 Land	
Development	 and	 etc.	 ต้องได้รับอนุญำตจำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงท่ีดิน	
โครงสร้ำงพื้นฐำน	คมนำคมขนส่ง	และกำรท่องเท่ียว	โดยต้องยื่นแบบแปลนกำรก่อสร้ำง	พร้อมท้ังให้ข้อมูล
ประกอบกำรขออนุญำตดังต่อไปนี้	ก.	พื้นที่ของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดินข.	ปริมำณดินที่จะขุดหรือถม	ค.	
ก�ำแพงก้ันดิน	ง.	ทำงระบำยน�้ำ	จ.	วิธีป้องกันผิวที่สูงชัน	ฉ.	มำตรกำรส�ำหรับป้องกันอันตรำยระหว่ำงก่อสร้ำง	
ช.	มำตรกำรอื่น	ๆ	ซ.	ก�ำหนดกำรเริ่มลงมือก่อสร้ำง	ฌ.	ก�ำหนดกำรก่อสร้ำงเสร็จ	ญ.	ขั้นตอนก่อสร้ำงโดย
สังเขปเว้นแต่จะได้รับอนุญำตก่อสร้ำงตำมกฎหมำยผังเมือง	(City	Planning	Act,	Act	No.	100	of	1968)	
มำก่อนแล้ว	ซึ่งภำยใต้ระบบอนุญำต	(Permit	System)	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบแบบ
แปลนกำรก่อสร้ำงประกอบค�ำขออนุญำต	ในกรณีที่เห็นว่ำแบบแปลนดังกล่ำวไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขตำม
ที่กฎหมำยก�ำหนดให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดปฏิเสธไม่ออกใบอนุญำต	ทั้งนี้	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดย่อมสำมำรถเพิ่ม
เง่ือนไขใด	ๆ	ท่ีจ�ำเป็น	เพื่อป้องกันภัยพิบัติที่เกิดจำกกำรก่อสร้ำงก็ได้	(Art.	8)39

5.3.2 การยกเว้นการขออนุญาต กรณีการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโดยภาครัฐ

นอกจำกกรณีท่ีเป็นกำรด�ำเนินกำรที่ได้รับอนุญำตก่อสร้ำงตำมกฎหมำยผังเมืองมำ
ก่อนซึ่งไม่ต้องขออนุญำตตำมพระรำชบัญญัตินี้	 Art.	 1140	 ยังได้ก�ำหนดว่ำกำรก่อสร้ำงอันเก่ียวกับกำร
พัฒนำที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยในเขตพื้นที่ควบคุมที่ด�ำเนินกำรโดยรัฐหรือจังหวัด	(ในกรณีพื้นที่ของนครพิเศษ
หรือนครหลัก	ให้หมำยถึงนครพิเศษหรือนครหลักนั้นด้วย)	ถ้ำท�ำไปโดยมีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงรัฐหรือ
จังหวัดกับผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	 ให้ถือว่ำได้มีกำรอนุญำตแล้ว	 จำกบทบัญญัตินี้จึงเป็นท่ีเข้ำใจได้ว่ำหำกรัฐ
ต้องกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	 ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกจังหวัดเสียก่อนจึงจะด�ำเนินกำรได้โดย
ไม่ต้องขออนุญำตอีก	 แต่ในกรณีท่ีจังหวัดต้องกำรจะพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยในเขตพื้นที่ควบคุมใน
จังหวัดตนเอง	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไม่ต้องด�ำเนินกำรประชุมร่วมกับผู้ใดอีก	เพรำะผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นผู้
มีอ�ำนำจสูงสุดของจังหวัดนั้นตำมกฎหมำยกำรปกครองส่วนท้องถิ่น	(地方自治法)	Art.	139

38Article	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.
39Article	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).
40Article	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.
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5.3.3 ระบบการแจ้งก่อนด�าเนินการ (Notification System) ส�าหรับผู้ไม่ต้องขอรับ
อนุญาต

			ก่อนลงมือสร้ำงก�ำแพงกั้นดินหรือทำงระบำยน�้ำไม่น้อยกว่ำ	14	วัน	ผู้ที่จะสร้ำง
ก�ำแพงกั้นดินหรือทำงระบำยน�้ำ	 (นอกจำกผู ้รับอนุญำตตำม	 Art.	 8)	 ต้องแจ้งกำรก่อสร้ำงไปยัง 
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด้วย	 นอกจำกนี้	 หำกบุคคลนอกจำกผู้รับอนุญำตตำม	 Art.	 8	 น�ำดินจำกสถำนที่อ่ืน
นอกจำกที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยมำใช้	ต้องแจ้งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภำยใน	14	วันนับแต่วันที่ได้ใช้ดินดัง
กล่ำวด้วยเช่นเดียวกัน	(Art.	15)41	ท้ังนี้	รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรแจ้งให้เป็นไปตำมท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวง
ที่ดิน	โครงสร้ำงพื้นฐำน	คมนำคมขนส่ง	และกำรท่องเที่ยว	

5.4 หลักเกณฑ์ในการขุดดินและถมดิน

5.4.1 ข้อก�าหนดด้านเทคนิคและวิชาชีพ

กำรก่อสร้ำงเกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยในเขตพื้นที่ควบคุมนั้นจะต้อง
เป ็นไปตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคตำมที่ ได ้ บัญญั ติ ในกฎคณะรัฐมนตรี	 และข ้อบัญญั ติ จังหวัด 
ที่ได้รับมอบอ�ำนำจจำกกฎคณะรัฐมนตรี	 รวมทั้งก่อสร้ำงก�ำแพงกั้นดิน	 ระบบกำรระบำยน�้ำ	 และส่ิง 
ปลูกสร้ำงอื่นตำมที่ได้บัญญัติในกฎคณะรัฐมนตรี	 (ซ่ึงคือเสำกันดินเล่ือน	 (กฎคณะรัฐมนตรีข้อ	 4))	 
และให้มีมำตรกำรในกำรป้องกันดินถล่มจำกกำรขุดดินและถมดิน	 โดยในบรรดำมำตรกำรเหล่ำนั้น	 
กฎคณะรัฐมนตรีและข้อบัญญัติจังหวัดสำมำรถก�ำหนดให้บำงมำตรกำรต้องท�ำให้เป็นไปตำมพิมพ์เขียว 
ที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตำมท่ีก�ำหนดในกฎคณะรัฐมนตรีได้	(Art.	9)42

	 																		ตัวอย่ำงมำตรฐำนทำงเทคนิคตำมกฎคณะรัฐมนตรีข้อ	16	มำตรกำรป้องกันดินถล่ม
ที่จ�ำเป็นต้องท�ำโดยผู้มีคุณสมบัติเฉพำะ	ได้แก่กำรก่อสร้ำงก�ำแพงกั้นดินที่สูงเกิน	5	เมตร	และกำรติดต้ังทำง
ระบำยน�้ำของงำนขุดดินหรือถมดินท่ีมีพื้นที่มำกกว่ำ	 500	 ตำรำงเมตร	 ซ่ึงผู้ที่จะวำงแผนกำรติดต้ังก�ำแพ่ง
ก้ันดินและทำงระบำยน�้ำดังกล่ำวได้	ตำมกฎคณะรัฐมนตรีข้อ	17	ต้องเป็นผู้จบกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัย
ในสำขำเก่ียวกับกำรก่อสร้ำงและมีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนจริงไม่น้อยกว่ำสองปี	(หรือจบกำรศึกษำและมี
ประสบกำรณ์ท�ำงำนจริงในลักษณะอื่น	 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในกฎคณะรัฐมนตรีข้อดังกล่ำว)	 หรือเป็นผู้ที่ได้รับ
กำรรับรองโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงท่ีดิน	โครงสร้ำงพ้ืนฐำน	คมนำคมขนส่ง	และกำรท่องเที่ยว

41Article	 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.
42Article	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.
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ลักษณะมาตรฐานทางเทคนิคเกี่ยวกับงานขุดและถมดินของประเทศญี่ปุ่นซึ่งด�าเนินการผ่านการ
ก�าหนดโดยองค์กรของรัฐ

5.4.2 การตรวจสอบภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

		เมื่อกำรก่อสร้ำงเสร็จส้ินแล้ว	ผู้ท่ีได้รับอนุญำตให้ท�ำกำรก่อสร้ำง	จะต้องรับกำรตรวจ
สอบงำนก่อสร้ำงโดยผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	 ตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงกระทรวงท่ีดิน	 โครงสร้ำงพื้นฐำน	
คมนำคมขนส่ง	และกำรท่องเท่ียว	และถ้ำเห็นว่ำได้ท�ำกำรก่อสร้ำงโดยถูกต้อง	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะต้อง
ออกหนังสือรับรองให้	(Art.	1343)	ข้อมูลจำกเอกสำรที่เผยแพร่โดยจังหวัดกุมมะกล่ำวไว้ว่ำ	แม้จะเป็นกำร
พัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยท่ีท�ำโดยรัฐหรือจังหวัดตำม	Art.	11	ก็ตำม	ก็อำจถูกบังคับตำมมำตรกำรตำม	
Art.	14	เพ่ือป้องกันและเยียวยำควำมเสียหำย	(ดังจะกล่ำวในหัวข้อต่อไป)	ได้	และต้องถูกตรวจสอบหลัง
จำกก่อสร้ำงหลังเสร็จสิ้นตำม	Art.	13	และถ้ำก่อสร้ำงโดยถูกต้อง	ก็จะได้รับหนังสือรับรองด้วย44

43Article	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.
44จังหวัดกุมมะ,	กฎเกณฑ์พิเศษส�ำหรับรัฐและจังหวัด	[ออนไลน์],	เข้ำถึงเมื่อ	14	กุมภำพันธ์	2562.	แหล่งที่มำ	:
	 https://www.pref.gunma.jp/contents/000035230.pdf

 
รฐับาล

โดยกระทรวงการก่อสรา้ง และกระทรวงแรงงาน

สมาคมวิชาชีพ / บริษัทต่างๆ

เกณฑข์ั�นตํ �าสําหรบัการปฏิบตัิ

มาตรฐานงานด้านต่างๆ

เพิ�มความละเอยีดในประเด็นย่อยต่างๆ
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5.5 มาตรการบังคับทางกฎหมายเพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหาย

5.5.1 อ�านาจเกี่ยวกับการก่อสร้าง
 
	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ�ำนำจเรียกรำยงำนจำกเจ้ำของ	ผู้ดูแล	หรือผู้ครอบครองที่ดิน

เพื่อกำรอยู่อำศัยในเขตพื้นที่ควบคุม	เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงที่ได้ท�ำในที่ดินนั้นได้	(Art.	19)45	หำกผู้ว่ำรำชกำร
พบว่ำมีกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือเงื่อนไขท่ีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดได้ให้ไว้เพ่ิมเติมเมื่ออนุญำตตำม	Art.	8			
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอำจบังคับใช้มำตรกำรเพื่อควบคุมตำม	Art.	1446	ดังต่อไปนี้กับผู้ก่อสร้ำงได้

1.	เพิกถอนกำรอนุญำต

2.	สั่งไปยังผู้ก่อสร้ำง	ผู้รับจ้ำงก่อสร้ำง	(ผู้รับเหมำ)	ผู้รับจ้ำงช่วง	หรือผู้ควบคุมสถำน
ที่ก่อสร้ำง	 ให้หยุดกำรก่อสร้ำง	 หรือก�ำหนดให้สร้ำงก�ำแพงกั้นดินหรือมีมำตรกำรอื่นเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
จำกกำรพัฒนำท่ีดินเพื่อกำรอยู่อำศัยภำยในเวลำอันสมควร

45Article	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
46Article	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.
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	 																						3.	สั่งไปยังเจ้ำของ	ผู้ดูแล	หรือผู้ครอบครองที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	หรือผู้ก่อสร้ำง	
ห้ำมหรือจ�ำกัดกำรใช้ที่ดินนั้น	 หรือก�ำหนดให้สร้ำงก�ำแพงกั้นดินหรือมีมำตรกำรอื่นเพื่อป้องกันภัยพิบัติ
จำกกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยภำยในเวลำอันสมควร

	 	 	 	 	 	 	 4.	 กรณีจะสั่งให้หยุดกำรก่อสร้ำงตำมข้อ	 2.	 หำกมีควำมจ�ำเป็นอันเร่งด่วนท�ำให้
ไม่สำมำรถชี้แจงได้	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสำมำรถสั่งให้หยุดกำรก่อสร้ำงได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องชี้แจง	 เฉพำะ
ในกรณีที่เป็นที่แน่ชัดว่ำมีกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย	ในกรณีนี้	ถ้ำไม่มีผู้รับผิดชอบอยู่ในสถำนที่ก่อสร้ำง	สำมำรถ
ออกค�ำสั่งไปยังผู้อยู่ใต้กำรบังคับบัญชำของผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงได้
   
	 	 	 		5.	ถ้ำไม่ทรำบว่ำจะต้องสั่งให้ด�ำเนินกำรตำมข้อ	2.	หรือ	3.	ไปยังผู้ใดและหำกปล่อย
ไว้เนิ่นช้ำจะเป็นกำรขัดต่อสำธำรณประโยชน์อย่ำงเห็นได้ชัด	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสำมำรถจัดให้มีมำตรกำร
เพื่อป้องกันภัยพิบัติจำกกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยได้เอง	 โดยตกเป็นภำระของบุคคลตำมข้อ	 2.	
หรือ	3.	ในกำรช�ำระค่ำใช้จ่ำย	ในกรณีดังกล่ำวนี้	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจะต้องประกำศโดยก�ำหนดระยะเวลำ
อันสมควรให้ผู้มีหน้ำที่จัดให้มีกำรป้องกันภำยนระยะเวลำที่ก�ำหนด	 มิเช่นนั้นจะเข้ำด�ำเนินกำรเองหรือให้
ผู้อื่นด�ำเนินกำรโดยให้บุคคลนั้นรับภำระค่ำใช้จ่ำย	 ถ้ำและบุคคลตำมข้อ	 2.	 หรือ	 3.	 ไม่จัดให้มีมำตรกำร
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว	ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดด�ำเนินกำรตำมที่ประกำศไว้ต่อไป	

5.5.2 อ�านาจเกี่ยวกับมาตรการอื่น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้

เจ้ำของ	ผู้ดูแล	หรือผู้ครอบครองที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	ต้องรักษำให้ที่ดินเพื่อกำรอยู่
อำศัยมีสภำพปลอดภัยตลอดเวลำ	 เพื่อมิให้เกิดภัยพิบัติจำกกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัย	 โดยหำกผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัดเห็นว่ำจ�ำเป็นต้องมีมำตรกำรเพื่อป้องกันภัยพิบัติ	 เช่น	 ก�ำแพงก้ันดินก็สำมำรถแนะน�ำให้
เจ้ำของ	ผู้ดูแล	ผู้ครอบครองท่ีดิน	หรือผู้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำง	(ในกฎหมำยนี้หมำยถึงผู้รับจ้ำงตำมสัญญำจ้ำง
หรือผู้ที่ลงมือก่อสร้ำงด้วยตนเอง	(Art.	2	(6))	จัดหำมำตรกำรนั้นได้	(Art.	16)

หำกผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว ่ำ ท่ีดินเพื่อกำรอยู ่อำศัยในเขตพื้นที่ควบคุมใด 
มีมำตรกำรเพื่อป้องกันภัยพิบัติไม่เพียงพอ	 หรือกำรจัดหำมำตรกำรนั้นไม่เสร็จสมบูรณ์เป็นอย่ำงยิ่ง	 
และถ้ำปล่อยไว้เนิ่นช้ำจะมีควำมเสี่ยงอย่ำงมำกที่จะเกิดภัยพิบัติจำกกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู ่อำศัย	 
มีอ�ำนำจก�ำหนดระยะเวลำอันสมควรให้เจ ้ำของ	 ผู ้ดูแล	 หรือผู ้ครอบครองที่ ดินหรือก�ำแพงก้ันดิน 
และมำตรกำรอ่ืน	 ๆ	 น้ัน	 สร้ำงก�ำแพงกั้นดินขึ้นใหม่หรือท�ำกำรก่อสร้ำงเพื่อให้พื้นดินหรืองำนถมดินนั้น 
ดีขึ้นได้	 ทั้งนี้	 ต้องมีค�ำสั่งภำยใต้กำรค�ำนึงถึงสภำพกำรใช้ที่ดินและสภำพกำรณ์อื่น	 ๆ	 ตำมควำมเหมำะสม	
และถ้ำบุคคลอื่น	 ๆ	นอกจำกเจ้ำของ	 ผู้ดูแล	หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือก�ำแพงกั้นดินและมำตรกำรอื่น	 ๆ	
ท�ำกำรก ่อสร ้ำงหรือกระท�ำกำรอื่นท่ีเกี่ยวกับกำรพัฒนำที่ ดินเพื่อกำรอยู ่อำศัยอย ่ำงไม ่ปลอดภัย	 
และเป ็นที่ แน ่ชัดว ่ ำมีควำมเสี่ ยงที่ จะ เกิด ภัยพิ บัติ 	 หำกเป ็นกำรสมควรและเจ ้ ำของ	 ผู ้ ดู แล	 
หรือผู้ครอบครองที่ดินหรือก�ำแพงกั้นดินและมำตรกำรอื่น	ๆ 	ไม่คัดค้ำน	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็มีอ�ำนำจส่ังให้
ผู ้ก ่อสร ้ำงหรือผู ้กระท�ำกำรนอกจำกเจ ้ำของ	 ผู ้ดูแล	 หรือผู ้ครอบครองที่ดินหรือก�ำแพงกั้นดิน 
และมำตรกำรอื่น	 ๆ	 สร้ำงก�ำแพงกั้นดินข้ึนใหม่หรือท�ำกำรก่อสร้ำงเพื่อให้พื้นดินหรืองำนถมดินนั้นดีขึ้นได้
เช่นกัน	(หำกกำรกระท�ำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงรูปร่ำงและลักษณะของดินในที่ดินแปลงข้ำงเคียง	อ�ำนำจนี้ก็
จะรวมถึงกำรสั่ ง เจ ้ำของท่ีดินแปลงข ้ำงเคียงด ้วย)	 (Art.	 17)47	 ซึ่ งถ ้ำหำตัวผู ้มีหน ้ำที่ดังกล ่ำว	 

47	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,
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ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำของที่ดินหรือผู้อื่นไม่พบ	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็อำจด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเองโดยให้ผู้มีหน้ำที่
เสียค่ำใช้จ่ำยได้	(Art.	17	วรรค	3	ประกอบ	Art.	14	วรรค	5)

5.5.3 อ�านาจในเขตพื้นที่ป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากการพัฒนาที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย (造成宅

地防災区域)

นอกจำกนี้	 ผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัดยังมีอ�ำนำจในกำรรับฟังควำมคิดเห็นของนำยกเทศมนตร ี
ที่เกี่ยวข้อง	และก�ำหนดให้เขตพื้นที่ที่มีที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยจ�ำนวนหนึ่ง	(ซ่ึงในกรณีนี้จะรวมถึงถนนอันเป็น
อุปกรณ์แห่งที่ดินด้วย	 แต่ไม่รวมถึงที่ดินที่อยู ่ในเขตพื้นที่ควบคุมกำรก่อสร้ำงเพื่อกำรพัฒนำท่ีดิน 
เพื่อกำรอยู่อำศัย)	 ท่ีมีควำมเสี่ยงจะเกิดควำมเสียหำยจำกภัยพิบัติอันเกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำร 
อยู่อำศัยกับผู้อยู ่อำศัยหรือผู้อื่นเป็นจ�ำนวนพอประมำณ	 และต้องด้วยลักษณะตำมท่ีบัญญัติในกฎคณะ
รัฐมนตรี	 เป ็นเขตพื้นที่ป ้องกันภัยพิบั ติอันเกิดจำกกำรพัฒนำท่ีดินเพ่ือกำรอยู ่อำศัยได ้	 (ต ่อไปนี ้
จะเรียกว่ำ	“เขตพื้นท่ีป้องกันภัยพิบัติ”)	 (Art.	20)48	 ซ่ึงกฎคณะรัฐมนตรีได้ก�ำหนดลักษณะของเขตพื้นที่ที่
อำจประกำศให้เป็นเขตพื้นท่ีป้องกันภัยพิบัติได้ไว้ว่ำ	 หมำยถึง	 เขตพื้นที่ที่มีกำรถมดินที่เสี่ยงต่อกำร 
ถล่มเนื่องจำกเกิดแผ่นดินไหวหรือด้วยน�้ำหนักของดินท่ีถมข้ึนไปน้ันเอง	 หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีเกิดกำรถล่ม 
ของก�ำแพงกั้นดินหรือดินท่ีถมข้ึนไป	(รำยละเอียดเป็นไปตำมกฎคณะรัฐมนตรีข้อ	19)

ในกรณีนี้	 หน้ำท่ีของเจ้ำของ	 ผู ้ดูแล	 หรือผู ้ครอบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป้องกันภัยพิบัติ	 
จะเพิ่มขึ้นมำกกว่ำเจ้ำของ	ผู้ดูแล	หรือผู้ครอบครองที่ดินในเขตพ้ืนที่ควบคุมกำรก่อสร้ำงเพ่ือกำรพัฒนำที่ดิน
เพื่อกำรอยู ่อำศัย	 เนื่องจำกจะต ้องสร ้ำงก�ำแพงกั้นดินด ้วยตนเอง	 (Art.	 21)49	 ซ่ึงถ ้ำก ่อสร ้ำง 
อย่ำงไม่เหมำะสม	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็มีอ�ำนำจสั่งให้ก่อสร้ำงใหม่ได้	(Art.	22	วรรค	1	กำรออกค�ำสั่งตำม
มำตรำน้ีมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับค�ำสั่งตำม	Art.	17)	และถ้ำหำกไม่พบตัวผู้มีหน้ำที่ก่อสร้ำงก�ำแพงกั้นดิน	
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก็อำจด�ำเนินกำรก่อสร้ำงเองโดยให้ผู้มีหน้ำที่เสียค่ำใช้จ่ำยได้	(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.
49Article	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.
49Article	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�าสั่ง

 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ตำมพระรำชบัญญัติกำรอุทธรณ์ทำงปกครอง	 (行政不服審査法)	 (พระรำชบัญญัติฉบับ
เลขที่	 68	 ค.ศ.	 2014)	 ฉบับแก้ไขล่ำสุดประกำศเมื่อวันที่	 31	 มีนำคม	 2017	 ซึ่งเป็นกฎหมำยทั่วไปเกี่ยว
กับกำรอุทธรณ์กำรใช้อ�ำนำจทำงปกครองกรณีไม่มีกำรบัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษ	 ก�ำหนดว่ำกำรร้องขอให้
วินิจฉัย	 (กำรอุทธรณ์ค�ำสั่งทำงปกครอง)	 	 ให้กระท�ำต่อหน่วยงำนทำงปกครองซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำสูงสุด
ของหน่วยงำนที่ท�ำกำรจัดกำร	 (กำรใช้อ�ำนำจทำงปกครอง)	 ในกรณีนี้เนื่องจำกค�ำสั่งต่ำง	 ๆ	 ออกโดยผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด	 จึงไม่มีหน่วยงำนทำงปกครองใดเป็นหน่วยงำนทำงปกครองบังคับบัญชำสูงสุดของจังหวัด	
จึงต้องอุทธรณ์ไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดซึ่งเป็นผู้ท�ำค�ำสั่ง	 อนึ่ง	 ตำมกฎหมำยวิธีพิจำรณำคดีปกครอง	 (行
政事件訴訟法)	(พระรำชบัญญัติเลขที่	139	ค.ศ.	2016)	แม้จะมีกฎหมำยบัญญัติว่ำสำมำรถอุทธรณ์ค�ำสั่ง
ทำงปกครองไปยังหน่วยงำนทำงปกครองได้	 ก็ไม่กระทบกระเทือนกำรฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกำรจัดกำร	
(กำรใช้อ�ำนำจทำงปกครองโดยหลัก)	 เป็นผลให้หำกไม่พอใจค�ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมกฎหมำย
ควบคุมกำรพัฒนำที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยและอื่น	 ๆ	 ผู้มีส่วนได้เสียก็สำมำรถฟ้องคดีต่อศำลทบทวนค�ำสั่ง
ได้โดยตรงต่อไป	

5.6 บทก�าหนดโทษ

Act	on	Regulation	of	Residential	Land	Development	and	etc. ก�าหนดความรับผิด
อาญาต่อผู้กระท�าการฝ่าฝืนต่อกฎหมายไว้ในหลายฐานความผิด ดังต่อไปนี้50 

(1)	กำรฝ่ำฝืนค�ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำม	Art.	14	วรรค	2	ถึงวรรค	4	ต้องระวำงโทษจ�ำ
คุกใช้แรงงำนไม่เกิน	1	ปี	หรือปรับไม่เกิน	5	แสนเยน	(ประมำณ	142,155.78	บำท)

(2)	กำรปฏิเสธหรือขัดขวำงมิให้มีกำรเข้ำตรวจที่ดิน	ต้องระวำงโทษจ�ำคุกใช้แรงงำนไม่เกิน	6	
เดือน	หรือปรับไม่เกิน	3	แสนเยน	(ประมำณ	85,293.47	บำท)

(3)	กำรกระท�ำกำรขุดดินหรือถมดินที่ต้องได้รับอนุญำตโดยมิได้ขออนุญำต	หรือเปลี่ยนแปลง
แบบแปลนโดยมิได้รับอนุญำต	ต้องระวำงโทษจ�ำคุกใช้แรงงำนไม่เกิน	6	 เดือน	หรือปรับไม่เกิน3	แสนเยน	
(ประมำณ	85,293.47	บำท)	

(4)	กำรกระท�ำกำรขุดดินหรือถมดินโดยไม่ปฏิบัติตำม	Art.	9	วรรค	1	ต้องระวำงโทษจ�ำคุกใช้
แรงงำนไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	3	แสนเยน	(ประมำณ	85,293.47	บำท)	

(5)	ผู้ท่ีจะสร้ำงก�ำแพงกั้นดินหรือทำงระบำยน�้ำ	นอกจำกผู้รับอนุญำตตำม	Art.	8	มิได้แจ้งกำร
สร้ำงภำยใน	14	วัน	ก่อนเริ่มด�ำเนินกำร	หรือผู้อื่นนอกจำกผู้รับอนุญำตน�ำดินจำกสถำนที่อื่นนอกจำกที่ดิน
เพ่ือกำรอยู่อำศัยมำใช้	โดยมิได้แจ้งแจ้งไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดภำยใน	14	วันนับแต่วันที่ได้ใช้ดินดังกล่ำว
ด้วย	หรือแจ้งควำมเท็จในท้ังสองกรณี	 ต้องระวำงโทษจ�ำคุกใช้แรงงำนไม่เกิน	 6	 เดือน	หรือปรับไม่เกิน	 3	
แสนเยน	(ประมำณ	85,293.47	บำท)	

(6)	 กำรฝ่ำฝืนค�ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำม	 Art.	 17	 วรรค	 1	 หรือวรรค	 2	 ต้องระวำง
โทษจ�ำคุกใช้แรงงำนไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	3	แสนเยน	(ประมำณ	85,293.47	บำท)

50Chapter	7	Penal	Provisions	Art.	26	–	30	
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(7)	 กำรปฏิเสธ	 ปัดป้อง	 หรือหลีกหนีมิให้เจ้ำพนักงำนเข้ำตรวจค้น	 ต้องระวำงโทษจ�ำคุกใช้
แรงงำนไม่เกิน	6	เดือน	หรือปรับไม่เกิน	3	แสนเยน	(ประมำณ	85,293.47	บำท)	

(8)	กำรฝ่ำฝืนค�ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำ	14	วรรค	4	ส่วนท้ำย	ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกิน	2	แสนเยน	(ประมำณ	56862.31	บำท)

(9)	 ไม ่รำยงำนตำมค�ำสั่ งของผู ้ว ่ำรำชกำรจังหวัดตำมมำตรำ	 19	 หรือรำยงำนเท็จ	 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน	2	แสนเยน	(ประมำณ	56862.31	บำท)

6. บทสรุป

ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นรำชอำณำจักรไม่มีกำรแยกกฎหมำยกลำงว่ำด้วยกำรขุดดินหรือถมดินออก
จำกกฎหมำยว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง	 อย่ำงไรก็ตำมแม้	 Act	 on	 Regulation	 of	 Residential	 Land	
Development	 and	 etc.	 จะมีผลใช้บังคับท่ัวรำชอำณำจักรโดยให้อ�ำนำจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก�ำหนดเขตควบคุมโดยอัตโนมัติ	 แต่ก็เป็นกำรให้อ�ำนำจในกำรควบคุมอย่ำงจ�ำกัดเนื่องจำกผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดจะประกำศเขตควบคุมซ่ึงยึดโยงกับระบบกำรอนุญำตเฉพำะในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ท่ีมีควำมเส่ียงว่ำจะ
เกิดปัญหำควำมไม่มั่นคงปลอดภัยอย่ำงแท้จริงเท่ำนั้น	 และจะต้องมีกระบวนกำรปรึกษำหำรือกับเทศบำล
ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อยในเขตจังหวัดประกอบด้วย	กระบวนกำรควบคุมกิจกรรมจะด�ำเนิน
กำรผ่ำนระบบอนุญำต	(Permit	System)	เป็นหลัก	ข้อยกเว้นโดยส่วนใหญ่ของจะอยู่ในมิติของกำรควบคุม
กำรก่อสร้ำงด้วยกัน	เช่น	ผู้ได้รับอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองแล้ว	หรือผู้ได้รับอนุญำตก่อสร้ำง
กรณีที่เป็นกำรด�ำเนินกำรโดยหน่วยงำนของรัฐก็ไม่ต้องมำขอรับอนุญำตเกี่ยวกับกำรขุดดินหรือถมดินกับผู้
ว่ำรำชกำรจังหวัดอีก	 เป็นต้น	 แต่ส�ำหรับผู้ไม่ต้องขออนุญำตก็ยังมีหน้ำที่แจ้งไปยังผู ้ว่ำรำชกำรจังหวัด	
(Notification	 System)	ด้วยก่อนกำรด�ำเนินกำรด้วย	 และจะต้องด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมมำตรฐำนทำง
เทคนิคต่ำง	ๆ 	ท่ีก�ำหนดในกฎคณะรัฐมนตรี	ในส่วนของมำตรกำรทำงเทคนิคนั้นพบว่ำมีกำรก�ำหนดผ่ำนกฎ
คณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงท่ีมีอ�ำนำจหน้ำที่ต่ำง	ๆ 	เป็นผู้ด�ำเนินกำร	ส�ำหรับมำตรฐำนทำงเทคนิคอื่น	ๆ 	นั้น	
เนื่องจำกระบบกำรควบคุมกิจกรรมเป็นระบบกำรอนุญำต	 (Permit	 System)	 ในทำงปฏิบัติผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดย่อมมีดุลพินิจท่ีจะก�ำหนดให้น�ำมำตรฐำนทำงเทคนิคที่ได้รับกำรยอมรับในทำงสำกลมำก�ำหนดไว้
เป็นเง่ือนไขประกอบกำรอนุญำตได้เช่นเดียวกัน

	 ประเด็นข้อควรพิจำรณำหำกเปรียบเทียบกับบริบทของประเทศไทยจะเห็นได้ว่ำในกรณีที่น่ำเกิด
พื้นที่ภัยพิบัตินั้น	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยไม่มีอ�ำนำจในกำรประกำศก�ำหนดเขตที่มีควำมเสี่ยง
ภำยพิบัติจำกกำรขุดดินหรือถมดิน	 (มีเพียงแต่อ�ำนำจออกข้อบัญญัติห้ำมกำรขุดดินหรือถมดินตำมมำตรำ	
7	วรรคสอง	กรณีไม่มีกฎกระทรวงตำมมำตรำ	6	(1)	ก�ำหนดห้ำมขุดดินหรือถมดินไว้แล้ว	แต่ในทำงปฏิบัติ
ยังไม่เคยมีกำรใช้อ�ำนำจออกข้อบัญญัติ)	 เพื่อให้สำมำรถบังคับใช้มำตรกำรเพิ่มเติมให้ผู้แจ้งกำรขุดดิน
หรือถมดินกระท�ำกำรในท�ำนองเดียวกันกับกรณีเขตพื้นที่ป้องกันภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่น	 ซึ่งในกรณีนี้
หน้ำที่ของผู้ด�ำเนินกิจกรรมในเขตพื้นที่ป้องกันภัยพิบัติย่อมสมควรจะเพิ่มขึ้นมำกกว่ำกรณีผู้ด�ำเนินกำรใน
พื้นที่ทั่วไป	 เช่น	 อำจสมควรจะต้องสร้ำงก�ำแพงกั้นดินเพิ่มเติมภำยใต้กำรก�ำกับดูแลขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำจใช้อ�ำนำจด�ำเนินกำรเองโดยให้ผู้นั้นเสียค่ำใช้จ่ำยใน
กรณีละเลยเพิกเฉยก็ได้	เนื่องจำกกรณีดังกล่ำวแท้จริงแล้วเป็นเรื่องภัยอันตรำยอันมีมำต่อสำธำรณะ	หำก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนำจเพิ่มเติมในกำรออกข้อบัญญัติท�ำนองเดียวกันกับกำรประกำศเขต
พื้นที่ป้องกันภัยพิบัติของประเทศญี่ปุ่นแต่มีกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้แจ้งปฏิบัติเพิ่มเติมอย่ำงชัดแจ้งใน

		1จิรประภำ	อัครบวร,รศ.ดร.	“ระบบบริหำรรำชกำรของสหพันธรัฐมำเลเซีย”,	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน,	2557	หน้ำ	93
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กฎหมำยหรือแม้แต่มำตรฐำนทำงเทคนิคที่มีผลใช้บังคับอย่ำงกฎหมำย	 (เพื่อให้สอดรับกับระบบกำรแจ้ง
ก่อนด�ำเนินกำรซึ่งหลีกเลี่ยงกำรใช้ดุลพินิจก�ำหนดมำตรกำรโดยเจ้ำพนักงำน)	 เช่น	 มำตรกำรป้องกันดิน
ถล่มในพื้นที่เชิงเขำ	 ในอนำคตก็อำจสำมำรถบังคับใช้กฎหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ
สภำพพื้นที่ได้มำกยิ่งขึ้น
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บทที่ 5 

การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของ 
ประเทศสหราชอาณาจักร

 
  1. ความทั่วไปตามบริบทของประเทศ

			ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี	19	ในประเทศสหรำชอำณำจักร	เจ้ำของที่ดินแต่ละคนย่อมมีสิทธิในกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินของตนโดยไร้ซึ่งข้อจ�ำกัด	ก่อให้เกิดกระแสตื่นตัวด้ำนกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อย่ำงมำก
แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดสภำพปัญหำจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ำงเกินพอดี	เช่น	ควำมปลอดภัยต่อ
ชีวิต	ร่ำงกำยหรือทรัพย์สินของเจ้ำของท่ีดินข้ำงเคียง	เกิดกำรใช้สอยในลักษณะที่ผิดสุขลักษณะ	หรือก่อให้
เกิดกำรเสื่อมควำมสะดวกสบำยในกำรใช้ชีวิตของบุคคลทั่วไป	 สหรำชอำณำจักรจึงมีกำรก�ำหนดกฎหมำย
ขึ้นเพื่อควบคุมดูแลกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์ท่ีดินซ่ึงรวมไปถึงกำรขุดดินและถมดินด้วย	 โดยมำตรกำรท่ี
เก่ียวข้องน้ันแทรกซึมอยู่ในส่วนของกฎหมำยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลควำมปลอดภัยในกำรก่อสร้ำง	
และด้วยเหตุที่สหรำชอำณำจักรเป็นประเทศสมำชิกของสหภำพยุโรปมำเป็นเวลำยำวนำน	 กฎหมำยของ
ประเทศสหรำชอำณำจักรบำงส่วนจึงได้รับอิทธิพลจำกกฎระเบียบของสหภำพยุโรป	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งใน
บริบทของกำรถมดินเพื่อบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย	 (Waste	 Management)	 ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อส่ิง
แวดล้อม	และสหรำชอำณำจักรได้มีกำรก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง	ๆ	เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยดังกล่ำวด้วย	 กฎหมำยและแนวทำงปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขุดดินและถมดิน
ของสหรำชอำณำจักรจึงสำมำรถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำย	 และมีกำรแบ่งแยก
อ�ำนำจหน้ำที่ในกำรควบคุมดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับกำรขุดดินและถมดินระหว่ำงส่วนรำชกำรกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตำมลักษณะของภำรกิจในรำยละเอียด	โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในแต่ละท้อง
ที่เป็น ผู ้ มี
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บทบำทน�ำในกำรบังคับกำรตำมกฎหมำย	

 
แผนภาพแสดงการปกครองของประเทศสหราชอาณาจักร

2. รายชื่อกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง

    (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 

จำกกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรขุดดินและถมดินท่ีบังคับใช้ในสหรำชอำณำจักร	
กฎหมำยดังกล่ำวสำมำรถแบ่งตำมเจตนำรมณ์ได้ออกเป็นสองกลุ่ม	อันได้แก่	กฎหมำยเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง
ทั่วไป	และกฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

3.1 กฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้าง (Construction Law)

กำรขุดดินและกำรถมดินมักเป็นส่วนหน่ึงของกำรก่อสร้ำงทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่	
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กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงจึงเข้ำมำควบคุมดูแลกำรขุดดินและกำรถมดิน	ทั้งนี้	กฎหมำยในกลุ่มนี้
เป็นกฎหมำยท่ีมีวัตถุประสงค์หลักเป็นสร้ำงหลักประกันควำมปลอดภัยให้กับบุคคลที่เข้ำมำมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกำรก่อสร้ำงซึ่งรวมต้ังแต่คนงำน	เพื่อนบ้ำน	ตลอดจนบุคคลภำยนอกอ่ืนซึ่งอำจได้รับผลกระทบ	กฎหมำย
ในกลุ่มน้ีประกอบไปด้วย	

 3.1.1 Health and Safety at Work etc. Act 1974

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 จำกกำรศึกษำกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง	Health	and	Safety	 at	
Work	 etc.	 Act	 1974	 เป็นพระรำชบัญญัติที่มีควำมส�ำคัญที่สุดเนื่องจำกพระรำชบัญญัติฉบับนี้เป็นพระ
รำชบัญญัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำรท�ำงำนมีควำมปลอดภัย	 จึงมีกำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ให้แก่หน่วย
งำนที่เกี่ยวข้องในกำรก�ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงในรูปของอนุบัญญัติดังปรำกฏตำมมำตรำ	15	
(1)	ของ	Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	1974	อนุบัญญัติดังกล่ำวต้องมีวัตถุประสงค์ที่ปรำกฏ
ตำมมำตรำ	 15	 (2)	 ประกอบภำคผนวกที่	 3	 ของพระรำชบัญญัติฉบับนี้	 นอกจำกนี้	 อนุบัญญัติดังกล่ำว
ยังสำมำรถมีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยอำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ	15	 (3)	 ของ	Health	and	Safety	 at	
Work	etc.	Act	1974	และยังสำมำรถก�ำหนดข้อยกเว้นได้ตำมมำตรำ	15	(5)	ของ	Health	and	Safety	
at	Work	etc.	Act	1974

3.1.2 Construction (Design and Management) Regulations 2015 

เป็นอนุบัญญัติที่เป็นสำระเกี่ยวข้องกับกำรออกแบบและกำรบริกำรจัดกำรงำน
ก่อสร้ำงซึ่งหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้อ�ำนำจออกภำยใต้	Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	1974	
Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015	เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่	6	เมษำยน	
ค.ศ.201551	โดยท่ีมีผลใช้บังคับท่ัวท้ังสหรำชอำณำจักร52	เมื่อพิจำรณำในภำพรวมของอนุบัญญัติฉบับนี้แล้ว
จะพบว่ำอนุบัญญัติฉบับนี้ประกอบไปด้วย	5	ส่วนอันได้แก่	ส่วนแรก	ควำมเบื้องต้น	ส่วนที่	2	หน้ำที่ของผู้ที่
ด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง	ส่วนท่ี	3	หน้ำท่ีและบทบำทเกี่ยวกับสุขภำพและควำมปลอดภัย	ส่วนที่	4	เงื่อนไข
ของกำรก่อสร้ำง	และส่วนท่ี	5	เบ็ดเตล็ด

	ส่วนแรก	เป็นควำมเบื้องต้นโดยมีกำรก�ำหนดเรื่องส�ำคัญไว้ทั้งหมด	2	ประกำรอัน
ได้แก่	 ประกำรแรกเป็นกำรก�ำหนดขอบเขตของอนุบัญญัติทั้งในแง่ของเวลำกำรบังคับใช้และพ้ืนที่ที่บังคับ
ใช้53	และประกำรท่ี	2	เป็นกำรก�ำหนดขอบเขตกำรใช้บังคับของอนุบัญญัตินี้เกี่ยวกับค�ำนิยำมศัพท์ที่บังคับ
ใช้ในอนุบัญญัติฉบับนี้54

ส่วนที่	2	เป็นส่วนท่ีก�ำหนดหน้ำท่ีของผู้ท่ีด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำง	อนุบัญญัติฉบับนี้
ได้ก�ำหนดหน้ำที่หลักของผู้ที่ด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงไว้ทั้งหมด	 4	 ประกำร	 อันได้แก่	 หน้ำที่เกี่ยวกับกำร
บริกำรจัดกำรโครงกำร55	หน้ำท่ีในกำรแต่งตั้งผู้ออกแบบและผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อสร้ำง56	 หน้ำที่ในกำร

แจ้งเตือน57	และหน้ำที่เฉพำะผู้ที่ด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงภำยในประเทศ58

51Section	1	of	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
52Section	3	of	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
53Section	1	and	3	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
54Section	2	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
55Section	4	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
56Section	5	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
57Section	6	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
58Section	7	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
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ส่วนท่ี	 3	 เป็นส่วนที่ก�ำหนดหน้ำที่และบทบำทเกี่ยวกับสุขภำพและควำมปลอดภัย	
โดยมีกำรก�ำหนดหน้ำที่59และบทบำทให้แก่ผู้ออกแบบโครงกำรก่อสร้ำงและผู้รับผิดชอบโครงกำรก่อสร้ำง60	

ส่วนที่	4	 เป็นกำรก�ำหนดเงื่อนไขของเขตก่อสร้ำงไว้โดยที่เขตก่อสร้ำงจะต้องเป็นไปตำมเงื่อนไขต่ำง	ๆ	อัน	
ได้แก่	ควำมปลอดภัยของสถำนที่ก่อสร้ำง	มำตรกำรเพื่อควำมปลอดภัย	เงื่อนไขเกี่ยวกับควำมม่ันคงแข็งแรง
ของโครงสร้ำง	 เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรรื้อถอน	 เงื่อนไขกรณีเกิดเพลิงไหม้	 เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรขุดดิน	 เงื่อนไข
เก่ียวกับกำรสร้ำงสะพำนและรถบรรทุก	กำรรำยงำนต่อผู้ตรวจกำร	กำรติดต้ังพลังงำน	กำรป้องกันกำรจม
น�้ำ	เป็นต้น

ส่วนที่	 5	 เป็นเร่ืองเบ็ดเตล็ดต่ำง	 ๆ	 ซึ่งได้ก�ำหนดประเด็นอื่น	 ๆ	 ที่เก่ียวข้อง	 อำทิ	
มำตรกำรบังคับใช้กรณีเกิดเพลิงไหม้	กำรทบทวนอนุบัญญัติ	เป็นต้น

3.1.3 Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998

เป็นอนุบัญญัติท่ีออกโดยอำศัยอ�ำนำจตำม	Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	
1974	เพื่อแบ่งอ�ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนท่ีเข้ำมำเกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลงำนก่อสร้ำง	ประกอบไปด้วย	2	
หน่วยงำนอันได้แก่	ส�ำนักงำนมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	(Health	and	Safety	Executive,	
HSE)	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กำรพิจำรณำว่ำหน่วยงำนใดมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนก่อสร้ำงใด
พิจำรณำจำกระยะเวลำกำรก่อสร้ำง	กล่ำวคือ	หำกเป็นงำนก่อสร้ำงที่มีระยะเวลำกำรก่อสร้ำงไม่เกิน	30	วัน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ	แต่หำกงำนก่อสร้ำงใดมีระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงเกินกว่ำ	30	วัน
ให้	ส�ำนักงำนมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย61

3.1.3 Permit to Dig/ Excavations Guidance ของ Coventry City Council

แนวปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่ำงของกำรบังคับใช้กฎหมำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งอำศัยอ�ำนำจตำม	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015	แนวปฏิบัตินี้มีกำร
ก�ำหนดวิธีกำรและข้ันตอนในกำรด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ	เกี่ยวกับกำรขุดดินในรำยละเอียด	

3.2 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

นอกจำกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงแล้ว	 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับดินยังมีควำม
เก่ียวข้องกับกฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้	

3.2.1 Environmental Protection Act 1990

 พระรำชบัญญัติฉบับนี้มุ่งเน้นเรื่องกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	
ดินเป็นทรัพยำกรธรรมชำติท่ีต้องได้รับกำรอนุรักษ์เช่นเดียวกัน	พระรำชบัญญัติฉบับนี้จึงมีกำรก�ำหนดเกี่ยว
กับกำรอนุรักษ์ดินจำกกำรถูกปนเปื้อน62

59Section	8-11	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
60Section	12-15	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
61Reg.	2	(1),	Schedule	2	paragraph	4	(a)	of	Health	and	Safety	(Enforcing	Authority)	Regulations	1998
62Defra,	Construction	Code	of	Practice	for	the	Sustainable	Use	of	Soils	on	Construction	Sites,	(London	:	Nobel	House)	2009,	p.10.
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  3.2.2 Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2016

	 	 เนื่องจำกดินเป็นทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส�ำคัญและงำนก่อสร้ำงเป็นมูลเหตุ
ในกำรท�ำลำยสิ่งแวดล้อม	 กำรด�ำเนินกำรก่อสร้ำงซึ่งมีผลกระทบต่อดินจึงต้องขออนุญำตจำก	 The	
Environment	 Agency63	 และหำกเกิดกำรฝ่ำฝืนกำรขออนุญำตตำม	 Environmental	 Permitting	
(England	and	Wales)	Regulations	2016	ผู้ฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษทำงอำญำด้วย64

  3.2.3 The Site Waste Management Plans Regulations 2008

	 	 เนื่องจำกงำนก่อสร้ำงอำจก่อให้เกิดปัญหำขยะขึ้นและดินอำจเป็นหนึ่งในขยะที่
เกิดขึ้น	The	Site	Waste	Management	Plans	Regulations	2008 จึงก�ำหนดให้งำนก่อสร้ำงขนำดใหญ่
ต้องมีกำรวำงแผนเกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะ	(The	Site	Waste	Management	Plan)	ทั้งนี้	กำรจัดกำรขยะ
ดังกล่ำวรวมถึงขยะจำกกำรขุดดินด้วย	 อย่ำงไรก็ตำม	 ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้เฉพำะงำนก่อสร้ำงที่มีมูลค่ำ
มำกกว่ำ	300,000	ปอนด์ขึ้นไป65	และหำกเกิดกำรฝ่ำฝืนกำรท�ำแผนตำม	The	Site	Waste	Management	
Plans	Regulations	2008	ผู้ฝ่ำฝืนต้องระวำงโทษทำงอำญำด้วย66

      
 3.2.4 Agricultural Land (Removal of Surface Soil) Act 1953

										พระรำชบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนดห้ำมกำรขุดหน้ำดินทำงกำรเกษตรโดยปรำศจำกกำร
ขออนุญำต67	 พระรำชบัญญัติฉบับนี้จึงใช้บังคับกับผู้ที่จะขุดดินเพื่อกำรเกษตรเท่ำนั้น68	 โดยมีกำรก�ำหนด
โทษทำงอำญำในกรณีที่เกิดกำรฝ่ำฝืน69

 3.2.5 Clean Neighbourhoods and Environment Act 2005
         
พระรำชบัญญัติฉบับนี้มุ่งเน้นให้เกิดควำมสะอำดในเมือง	 กำรขุดดินอำจท�ำให้เกิดขยะ

ขึ้นได้	 จึงต้องมีกำรขออนุญำตในกำรเคลื่อนย้ำยขยะเหล่ำนั้น70	 และหำกมีกำรฝ่ำฝืน	 ผู้ฝ่ำฝืนต้องระวำง
โทษทำงอำญำ71	 ทั้งนี้	 กำรศึกษำวิเครำะห์ในบทนี้จะเน้นศึกษำกฎหมำยเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงเป็นส�ำคัญ
เนื่องจำกมีระบบและกระบวนกำรเกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลกำรขุดดินโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกำรทั่วไปท�ำนองเดียวกันกับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543	

4.	บุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบังคับใช้กฎหมำย
   
	ดังได้กล่ำวแล้วว่ำ	Health	and	Safety	 (Enforcing	Authority)	Regulations	1998	

63Defra,	Construction	Code	of	Practice	for	the	Sustainable	Use	of	Soils	on	Construction	Sites,	(London	:	Nobel	House)	2009,	p.7.
64Section	38-39	of	Environmental	Permitting	(England	and	Wales)	Regulations	2016
65Defra,	Construction	Code	of	Practice	for	the	Sustainable	Use	of	Soils	on	Construction	Sites,	(London	:	Nobel	House)	2009,	p.7.
66Section	16	of	The	Site	Waste	Management	Plans	Regulations	2008
67Defra,	Construction	Code	of	Practice	for	the	Sustainable	Use	of	Soils	on	Construction	Sites,	(London	:	Nobel	House)	2009,	p.10.
68Section	1	of	Agricultural	Land	(Removal	of	Surface	Soil)	Act	1953
69Section	2	of	Agricultural	Land	(Removal	of	Surface	Soil)	Act	1953
70Defra,	Construction	Code	of	Practice	for	the	Sustainable	Use	of	Soils	on	Construction	Sites,	(London	:	Nobel	House)	2009,	p.10.
71Section	104-105	of	Clean	Neighbourhoods	and	Environment	Act	2005
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เป็นอนุบัญญัติที่ออกโดยอำศัยอ�ำนำจตำม	 Health	 and	 Safety	 at	 Work	 etc.	 Act	 1974	 เพื่อแบ่ง
อ�ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เข้ำมำเกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลงำนก่อสร้ำง	 ประกอบไปด้วย	 2	 หน่วยงำน
อันได้แก่	ส�ำนักงำนมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	 (Health	and	Safety	Executive,	HSE)	
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำรพิจำรณำว่ำหน่วยงำนใดมีหน้ำที่รับผิดชอบงำนก่อสร้ำงใดพิจำรณำ
จำกระยะเวลำกำรก่อสร้ำง	 กล่ำวคือ	 หำกเป็นงำนก่อสร้ำงที่มีระยะเวลำกำรก่อสร้ำงไม่เกิน	 30	 วันให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ	 แต่หำกงำนก่อสร้ำงใดมีระยะเวลำในกำรก่อสร้ำงเกินกว่ำ	 30	 วัน
ให้	ส�ำนักงำนมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย72	แต่เนื่องจำกกิจกรรมเกี่ยวกับกำรขุดดินหรือถม
ดินโดยมำกเป็นกิจกรรมที่ใช้ระยะเวลำด�ำเนินกำรไม่นำนนัก	 ในทำงปฏิบัติหน่วยงำนหลักที่ท�ำหน้ำที่คุม
คุมดูแลกิจกรรม	คือ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เช่น	Coventry	City	Council	
             
	 		อนึ่ง	ตำม	Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	1974	หน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก�ำหนดมำตรฐำน
เกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง	คือ	คณะกรรมกำรมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	(Health	and	Safety	
Commission)	73	ทั้งนี้ งำนก่อสร้ำงต่ำง	ๆ	อำจประกอบไปด้วยงำนขุดดินและถมดินด้วย	คณะกรรมกำร
ดังกล่ำวจึงเป็นองค์ผู้ก�ำหนดมำตรฐำนตำมกฎหมำยในกำรขุดดินและถมดินในส่วนของภำครัฐ

 5. บทวิเคราะห์

	 				5.1	ควำมมีผลใช้บังคับของกฎหมำยในเชิงพื้นที่

																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	 ล้วนแล้วแต่เป็นพระรำชบัญญัติและอนุบัญญัติที่ตรำโดยรัฐสภำหรือออกโดยส่วน
รำชกำร	 ดังนั้นจึงถือเป็นกฎหมำยกลำงที่มีผลใช้บังคับทั่วประเทศ	 แต่ในกำรบังคับใช้ในรำยละเอียดนั้น
จะเป็นไปตำมที่ส�ำนักงำนมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	 (Health	 and	 Safety	 Executive,	
HSE)	และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ก�ำหนดมำตรกำรในรำยละเอียด	
      
	 				5.2	บทนิยำมเกี่ยวกับค�ำว่ำ	“ดิน”	“กำรขุดดิน”	และ	“กำรถมดิน”

	 																															ตำมมำตรำ	2	ของ	The	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015	 
มีกำรก�ำหนดบทนิยำมโดยชัดแจ้งเฉพำะกำรขุดดิน	 ว่ำหมำยควำมรวมถึงงำนใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับพื้น
ดิน	 คูน้�ำ	 บ่อน้�ำ	 อุโมงค์	 และงำนใต้ดินอื่น74	 เมื่อพิจำรณำถึงนิยำมดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำกำรขุดดินที่
อยู่ในควำมหมำยของอนุบัญญัตินี้ค่อนข้ำงมีควำมกว้ำงขวำงครอบคลุมกำรงำนที่เกี่ยวข้องกับพื้นดินทุก
ประเภท	ส่วนบทนิยำมค�ำอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้องย่อมรวมอยู่ในค�ำว่ำกำรด�ำเนินโครงกำรก่อสร้ำงอยู่ในตัว	

         5.3	ระบบกำรควบคุมหรือก�ำกับดูแลกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดิน	
            
	 	 	 	 	 	 	 	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควบคุมดูแลกิจกรรมกำรขุดดินผ่ำนระบบอนุญำตผ่ำนกำร
ก�ำหนดคู่มือซึ่งมีฐำนะเป็นกฎหมำยล�ำดับรอง	 อำทิ	 กรณี	 Permit	 to	 Dig/	 Excavations	 Guidance	
ของ	 Coventry	 City	 Council	 แนวปฏิบัตินี้เป็นตัวอย่ำงของกำรบังคับใช้กฎหมำยซึ่งอำศัยอ�ำนำจตำม	

72Reg.	2	(1),	Schedule	2	paragraph	4	(a)	of	Health	and	Safety	(Enforcing	Authority)	Regulations	1998
73Section	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
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Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015	โดย	Permit	to	Dig/	Excavations	
Guidance	ของ	Coventry	City	Council75	ได้ก�ำหนดให้กำรขุดดินที่มีควำมลึกเกินกว่ำ	100	มิลลิเมตร	
(ประมำณ	0.1	 เมตร)	จะต้องมำติดต่อขอรับอนุญำตเสียก่อน	กำรขุดดินที่ต้องได้รับอนุญำตมีตัวอย่ำงอัน
ได้แก่	กำรสร้ำงร่องน้�ำ	กำรสร้ำงบ้ำนไม้	กำรสร้ำงสนำมเด็กเล่น	กำรติดตั้งรั้ว	กำรติดตั้งถังขยะ	กำรขุดหลุม	
เป็นต้น	อย่ำงไรก็ตำม	กำรขุดดินบำงประเภทอำจได้รับยกเว้นไม่จ�ำต้องขออนุญำต	อำทิ	กำรซ่อมแซมบ้ำน
ไม้ซึ่งมีกำรขุดดินลึกไม่เกิน	300	มิลลิเมตร	 (ประมำณ	0.3	 เมตร)	 เป็นต้น76	ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้ำง
ต่�ำและบุคคลผู้ประสงค์จะด�ำเนินกิจกรรมที่อยู่ในข่ำยต้องมำติดต่อย่อมมีจ�ำนวนมำก	 ทั้งนี้	 เนื่องจำกใน
กำรให้อนุญำตนั้นผู้ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นผู้ให้อนุญำตจะต้องพิจำรณำผลกระทบต่อระบบสำธำรณูปโภค
ที่ติดตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณดังกล่ำวด้วย	 (โปรดดูแบบค�ำขออนุญำต	 [แนบท้ำย	 2)	 อย่ำงไรก็ตำมดุลพินิจใน
กำรก�ำหนดให้ขออนุญำตจะเกิดขึ้นอย่ำงแท้จริงภำยหลังจำกที่แผนกพิจำรณำเบื้องต้นได้ด�ำเนินกำรตรวจ
สอบสถำนที่ด�ำเนินกำรจริงแล้วหำกไม่มีควำมจ�ำเป็นผู้ให้อนุญำตย่อมสำมำรถใช้ดุลพินิจยกเว้นกำรขอ
อนุญำตในทำงปฏิบัติได้เป็นจ�ำนวนมำกเช่นกัน	กำรขออนุญำตขุดดินในเขตเมืองโคเวนทรีประกอบไปด้วย
ขั้นตอนต่ำง	ๆ	ดังต่อไปนี้77

	 (1)	 ผู้ขออนุญำตท�ำหนังสือขออนุญำตต่อสภำเมืองโคเวนทรีโดยผ่ำนแผนกพิจำรณำเบื้องต้น 
ของซ่อมแซมและบ�ำรุงพร้อมด้วยข้อมูลเอกสำรประกอบกำรอนุญำตดังต่อไปนี้	1.	ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวผู้ขออนุญำต	 และสัญญำก่อสร้ำงถ้ำหำกมี	 2.	 แผนผังบริเวณที่จะด�ำเนินกำร	 3.	 แผนผังแสดงระบบ
สำธำรณูปโภคหรือสำธำรณูปกำร	เช่น	น้�ำประชำ	ก๊ำซ	ไฟฟ้ำ	4.	รำยงำนประเมินควำมเสี่ยง	5.	หมำยเลข
แสดงประเภทของเครื่องมือที่จะด�ำเนินกำรขุดดินตำมที่รัฐก�ำหนด	 และ	 6.	 แผนระยะเวลำเริ่มต้นด�ำเนิน
กำรและก�ำหนดเวลำแล้วเสร็จ

	 (2)	แผนกพิจำรณำเบื้องต้นเข้ำตรวจสอบสถำนที่ที่จะขุดดินว่ำจ�ำเป็นต้องขออนุญำตหรือไม
่
	 (3)	หำกจ�ำเป็นต้องขออนุญำต	แผนกพิจำรณำเบื้องต้นจะจัดท�ำรำยละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับกำร
ขออนุญำตและส่งงำนต่อให้แผนกพิจำรณำอนุญำต

	 (4)แผนกพิจำรณำอนุญำตซึ่ งจะประกอบไปด้วยผู้ เชี่ ยวชำญที่ เกี่ ยวข้องกับงำนขุดดิน	 
เข้ำตรวจสอบสถำนที่ที่จะขุดดินโดยละเอียดเพื่อพิจำรณำควำมเสี่ยงต่ำง	ๆ	ที่พึงค�ำนึงถึงในกำรขุดดิน
 
	 (5)	ผู้เชี่ยวชำญลงลำยมือชื่อเพื่อรับรองให้มีกำรขุดดิน
 
	 (6)	 แผนกอนุญำตพิจำรณำและหำกเห็นชอบ	 ให้แผนกพิจำรณำเบื้องต้นติดต่อกับผู้ขออนุญำต 
อีกครั้งหนึ่ง
 
	 5.4	หลักเกณฑ์ในกำรขุดดินและถมดิน
      
	 			Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015	เป็นกฎหมำยหลักที่ก�ำหนด
หลักเกณฑ์อันเป็นรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรขุดดินและกำรก่อสร้ำง	 โดยก�ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรขุด
ดินในงำนก่อสร้ำงไว้เป็นกำรเฉพำะในมำตรำ	 22	 ในประเด็นเกี่ยวกับมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรขุดดินในงำน
ก่อสร้ำงได้ก�ำหนดไว้ส่วนที่	4	ดังต่อไปนี	้

75Introduction	of	Permit	to	Dig/	Excavations	Guidance	ของ	Coventry	City	Council
76Exemptions	to	Permit	to	Dig	Requirement	of	Permit	to	Dig/	Excavations	Guidance	ของ	Coventry	City	Council
77Appendix	1	of	Permit	to	Dig/	Excavations	Guidance	ของ	Coventry	City	Council



โครงการศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
 

การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

 กรมโยธาธิการและผังเมือง79

	 					(1)	ขอบเขตกำรบังคับใช้

	 	 มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรขุดดินบังคับใช้กับเขตก่อสร้ำง78เขตก่อสร้ำงนี้มีควำมหมำยรวม
ตั้งแต่สถำนที่ก่อสร้ำงและสถำนที่ที่คนงำนสำมำรถเข้ำถึงได้แต่ไม่รวมถึงสถำนที่ท�ำงำนเพื่อวัตถุประสงค์
อื่นที่มิ ใช่ เป็นไปเพื่อกำรก่อสร้ำง79มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรขุดดินจึงถูกใช้บังคับเฉพำะในพื้นที่ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อกำรก่อสร้ำงเท่ำนั้น

        (2)	ขั้นตอนกำรก่อสร้ำง

	 	 	 	 	 	 	 Construction	 (Design	 and	 Management)	 Regulations	 2015	 ก�ำหนดให้ต้องมี
กำรออกแบบกำรก่อสร้ำง	 (Design	 for	 Construction)	 โดย	 “ผู้ออกแบบ”	 (Designer)	 ซึ่งมีวุฒิทำง
สถำปัตยกรรมหรือวิศวกรรมศำสตร์มำตรกำรเกี่ยวกับกำรขุดดินมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันควำมปลอดภัย
ของกำรท�ำงำน	 แบบกำรก่อสร้ำง	 (Design	 for	 Construction)	 ต้องมีมำตรกำรป้องกันเพื่อมิให้เกิดกำร
พังทลำยของดิน80	 มิให้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่ำง	 ๆ	 หลุดหรือตก81	 และมิให้บุคคลติดหรือตกจำกกำรขุด
ดิน82	 นอจำกนี้	 มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรขุดดินยังก�ำหนดให้มีกำรก�ำหนดขั้นตอนเพื่อมิให้บุคคล	 เครื่องมือ	
และวัสดุอุปกรณ์ตกลงในพื้นที่ที่มีกำรขุดดิน83	และเพื่อมิให้มีกำรบรรจุเครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์มำกเกิน
ควร84	และตำรำงท้ำยที่	5	ของ	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015	ยังได้
ก�ำหนดหน้ำที่ของผู้ออกแบบ	5	ประกำร	ดังต่อไปนี้	(1)	ท�ำให้แน่ใจว่ำลูกค้ำผู้ก่อสร้ำงได้รับรู้ถึงหน้ำที่ตำม
ที่ก�ำหนดใน	 Construction	 (Design	 and	Management)	 Regulations	 2015	 (2)	 จัดเตรียมรำยงำน
กำรประเมินควำมเสี่ยงประกอบแบบกำรก่อสร้ำง	 (risk	 assessment	 of	 design)	 (3)	 ลดควำมเสี่ยงใน
อันตรำยที่อำจเกิดขึ้นต่อสุขภำพและควำมปลอดภัยซึ่งอำจคำดเห็นได้ผ่ำนกำรออกแบบให้มำกที่สุด	 (4)	
สนับสนุนข้อมูลต่อบุคคลอื่นเกี่ยวดัวยแบบกำรก่อสร้ำงของตนเท่ำที่จ�ำเป็น	และ	(5)	ให้ควำมร่วมมือกับผู้
ออกแบบอื่น	ๆ	

	 (3)	กำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำง

 					กำรขุดดินในเขตก่อสร้ำงยังต้องได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้เชี่ยวชำญตั้งแต่เริ่มต้นกำรขุดดินจน
กระทั่งสิ้นสุดกำรขุดดิน	หลังจำกเกิดกรณีที่สถำนที่ขุดดินมีควำมไม่มั่นคง	และหลังจำกเกิด
เหตุกำรณ์ตกหล่นของเครื่องมือหรืออุปกรณ์85	นอกจำกนี้ในกรณีที่มีกำรร้องเรียนเรื่องควำมปลอดภัย
ในกำรขุดดิน	กำรขุดดินในเขตก่อสร้ำงจะด�ำเนินกำรต่อได้ต่อเมื่อได้รับกำรยืนยันถึงควำมปลอดภัย
แล้ว86

  

	 (4)	กำรแจ้งควำมไม่ปลอดภัยในกำรก่อสร้ำง	
	 					มำตรำ	24	ของ	The	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015	ก�ำหนดว่ำ

78Section	16	(1)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
79Section	2	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
80Section	16	(1)	(a)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015

81
Section	16	(1)	(b)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015

82
Section	16	(1)	(c)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015

83
Section	16	(2)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015

84Section	16	(3)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
86Section	16	(4)	(b)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
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ในกรณีที่มีกำรตรวจสอบกำรก่อสร้ำงและพบว่ำกำรขุดดินในงำนก่อสร้ำงไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนเกี่ยวกับ
กำรขุดดิน	 ให้ผู้ตรวจสอบแจ้งต่อเจ้ำของโครงกำรที่ถูกตรวจสอบ87	 ในช่วงเวลำดังกล่ำว	 เจ้ำของโครงกำร
จะไม่สำมำรถขุดดินได้จนกว่ำผู้ตรวจสอบจะรับรองควำมปลอดภัย88	 นอกจำกนี้	 ผู้ตรวจสอบยังต้องท�ำ
รำยงำนซึ่งต้องประกอบไปด้วยรำยละเอียดของกำรตรวจสอบอำทิ	 ชื่อและที่อยู่ของเจ้ำของโครงกำร	
สถำนที่ของงำนก่อสร้ำง	ลักษณะของงำนก่อสร้ำง	วันและเวลำในกำรตรวจสอบ	รำยละเอียดเกี่ยวกับควำม
เสี่ยงต่อควำมปลอดภัย	ผลกำรตรวจสอบ	ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรต่อไป	ชื่อและต�ำแหน่งของผู้ตรวจสอบ89 
เมื่อท�ำรำยงำนเรียบร้อยแล้วให้รำยงำนหรือส�ำเนำรำยงำนแก่เจ้ำของโครงกำรและผู้ทีเกี่ยวข้องภำยใน	24	
ชั่วโมงนับแต่กำรตรวจสอบสิ้นสุดลง	 เจ้ำของโครงกำรจ�ำต้องเก็บรำยงำนดังกล่ำวไว้เพื่อให้หน่วยงำนที่
ตรวจสอบเข้ำมำตรวจสอบตลอดระยะเวลำกำรก่อสร้ำงและอีก	3	เดือนนับแต่งำนก่อสร้ำงสิ้นสุด90	ในส่วน
กำรควบคุมเงื่อนไขทำงวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรขุด	 และถมดิน	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำร
ออกแบบ	กำรใช้วัสดุ	กำรก่อสร้ำง	สหรำชอำณำจักรใช้บังคับใช้กฎหมำยตำมมำตรฐำนที่ได้รับกำรยอมรับ
กันในทำงสำกล	คือ	มำตรฐำนของสถำบันมำตรฐำนอังกฤษ	(British	Standard	Institute	หรือ	BSI)	ให้
เป็นมำตรฐำนกลำงของประเทศซึ่งได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลอังกฤษและได้รับกำรยอมรับจำกเอกชน
เป็นที่แพร่หลำย	โดยหน่วยงำนย่อย	คือ	คณะกรรมกำร	Technical	Committee	B/256	Geotechnics	
เป็นผู้ออกมำตรฐำน	เช่น	BS	6031:2009	กำรส่งเสริมและผลักดันจำกรัฐบำลสหรำชอำณำจักรในกำรน�ำ
มำตรฐำนต่ำง	ๆ	ของทำงสถำบัน	รวมถึงมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับงำนขุด	และถมดิน	งำนดิน	วัสดุถมต่ำงๆ	
หรือกำรปฏิบัติงำนทีเกี่ยวข้องกับดินนั้นสังเกตได้จำกกำรที่รัฐบำลสหรำชอำณำจักรได้จัดท�ำบันทึกควำม
เข้ำใจ91ระหว่ำงรัฐบำลสหรำชอำณำจักรกับสถำบันมำตรฐำนอังกฤษในกำรก�ำหนดหน้ำที่เพื่อเป็นหน่วย
งำนก�ำหนดมำตรฐำนอังกฤษ	 (“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)	 โดยรัฐบำลสหรำช
อำณำจักรจะใช้มำตรฐำนเป็นเกณฑ์ในกำรสนับสนุนกำรจัดท�ำนโยบำยรัฐ	 รวมไปถึงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน	นวัตกรรม	กำรลดมำตรกำรกีดกัน	กำรค้ำเสรี	ผลประโยชน์ผู้บริโภค	กำรค้ำที่เป็นธรรม	ในกำรจัด
ซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ	 (Public	Procurement)92	 ใช้มำตรฐำนร่วมกับกำรออกกฎหมำยเพื่อจัดท�ำกฎหมำยให้
ดีขึ้น	 พัฒนำมำตรฐำนเพื่อประโยชน์สำธำรณะและเพื่อประโยชน์อย่ำงอื่นอีก	 และเนื่องจำกประเทศสห
รำชอำณำจักรใช้ระบบกำรอนุญำตในกำรควบคุมดูแลกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดิน	 ดังนั้น	 เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นผู้มีอ�ำนำจอนุญำตจึงสำมำรถก�ำหนดเงื่อนไขในกำรอนุญำตให้น�ำมำตรฐำนทำงเทคนิคอื่น	 ๆ	 ที่
เกี่ยวข้องมำใช้บังคับประกอบกำรด�ำเนินกำรได้	อำทิ	BS:6031	the	Code	of	Practice	for	Earthworks

	 ตำมมำตรำ	16	ของ	Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	1974	คณะกรรมกำรมำตรฐำน
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	 (Health	 and	 Safety	 Commission)	 ได้ก�ำหนดมำตรฐำนกลำงที่
ใช้บังคับกับงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องพื้นดิน	 อย่ำงไรก็ตำม	 งำนก่อสร้ำงบำงประเภทซึ่งมีกฎหมำยใช้
บังคับโดยเฉพำะแล้วจะไม่อยู่ภำยใต้บังคับของมำตรฐำนฉบับนี้	 เช่น	 กำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้�ำโดยไม่รวม
ถึงกำรท�ำงำนของเขื่อนกักเก็บน้�ำตำมกฎหมำย	 The	 Reservoirs	 Act	 1975	 เป็นต้น93	 มำตรฐำนฉบับ
นี้ประกอบไปส่วนสำมส่วนใหญ่อันได้แก่	 ส่วนที่หนึ่งเป็นเนื้อหำทั่วไป	 ส่วนที่สองเป็นเรื่องเกี่ยวกับกำร
ออกแบบและกำรด�ำเนินกำรงำนก่อสร้ำงเกี่ยวกับพื้นดิน	 และส่วนที่สำมเป็นส่วนที่ใช้บังคับกับกำรขุด
ดินเป็นกำรชั่วครำวในแง่ของกำรนิยำมค�ำจ�ำกัดควำมที่เกี่ยวข้องกับกำรขุดดินและถมดิน	 มำตรฐำน

87Section	24	(1)	(a)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
88Section	16	(5)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
89Section	24	(1)	(b)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
90Section	24	(3)	of	the	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015
91http://bis.gov.uk/files/file11950.pdf
92เพิ่งอ้ำง	Article	2
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ฉบับนี้มีกำรก�ำหนดว่ำงำนที่เกี่ยวข้องกับพื้นดินคือกำรขุดดิน	 กำรถมดิน	 และกำรสร้ำงทำงลำด94ดังนั้น
มำตรฐำนฉบับนี้จึงครอบคลุมถึงกำรขุดดินและถมดินด้วย	 นอกจำกนี้กำรขุดดินยังอยู่ในควำมหมำยของ
ค�ำว่ำ	 คูน้�ำ	 คูน้�ำแคบ	 หลุม	 และเพลำอีกด้วย95	 มำตรฐำนฉบับนี้ได้ก�ำหนดค�ำแนะน�ำที่เกี่ยวข้องกับกำร
ขุดดินไว้ในหลำยกรณี	อำทิ	กำรควบคุมและดูแลงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับพื้นดิน96	กำรขุดดินชั่วครำว97					 

วิธีกำรด�ำเนินงำนก่อสร้ำง98	 มำตรฐำนนี้ครอบคลุมกำรออกแบบที่เกี่ยวข้องกับงำนออกแบบที่เกี่ยวข้อง
กับหลำยฝ่ำยเช่น	 คนงำน	 ที่ปรึกษำควบคุมงำนก่อสร้ำง	 ผู้รับจ้ำงหลัก	 หรือผู้รับจ้ำงช่วง	 โดยงำนดินตำม
มำตรฐำนนี้จะเกี่ยวข้องกับงำนดินด้ำนกำรขนส่ง	 งำนโครงสร้ำงพื้นฐำน	 แต่จะมีกำรน�ำไปใช้กับงำนสิ่ง
ก่อสร้ำงด้ำนอุตสำหกรรม	พำณิชย์	ที่อยู่อำศัย	งำนวิศวกรรมแหล่งน้�ำ	กำรป้องกันน้�ำท่วม	หรือกำรป้องกัน
ชำยฝั่ง	รวมถึงโครงกำรด้ำนวิศวกรรมโยธำทั่วไป	โดยมำตรฐำนฉบับนี้จะเป็นมำตรฐำนเกี่ยวกับงำนดินทั้ง
ปวงยกเว้นงำนเขื่อนกั้นน้�ำที่กักน้�ำ	 โดยพิจำรณำในด้ำนกำรออกแบบก่อสร้ำง	 กำรบ�ำรุงรักษำโครงสร้ำง
พื้นฐำนของเขื่อน	 และงำนดินที่ท�ำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ของกำรปรับพื้นที่ให้เหมำะสมกับกำรปลูกสร้ำง
อำคำร	หรือพื้นที่ในทำงวิศวกรรม	รวมถึงงำนขุดงำนถมบนเนินดินส�ำหรับงำนก่อสร้ำง	ในระบบมำตรฐำน
นี้จะมีกำรอ้ำงอิงมำตรฐำนอื่นทีเกี่ยวข้องกับงำนวิศวกรรมโยธำ	 และงำนฐำนรำก	 รวมถึงงำนปฐพีวิทยำที่
เกี่ยวข้องอีกหลำยชุดมำตรฐำน	เช่น	BS	1377	ซึ่งเป็นวิธีทดสอบดินส�ำหรับงำนโยธำ	หรือ	BS	EN	474	ซึ่ง
เป็นมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรที่ใช้ในงำนดิน	และมำตรฐำนอื่นอีก	99 
         
	 	 BS	 8006-1:2010	 Code	 of	 practice	 for	 strengthened/reinforced	 soils	 and	
other	fills	(+A1:2016)

	 	 มำตรฐำนฉบับนี้เป็นมำตรฐำนที่ใช้ในงำนดิน	 ซึ่งใช้กับก�ำแพงกันดิน	 คันดิน	 กำรเสริม
ก�ำลังดินคันทำง	 โดยเป็นมำตรฐำนที่ใช้ส�ำหรับงำนวิศวกรโยธำ	 และวิชำชีพอื่นที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง	
โดยมำตรฐำนฉบับนี้จะแนะน�ำวิธีในกำรออกแบบที่ปลอดภัยส�ำหรับงำนดินที่ต้องกำรกำรเสริมแรง	 ซึ่ง
เป็นเรื่องเกี่ยวกับงำนวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับงำนถม	 หรือกำรเทดิน	 (insert)	 ในพื้นธรรมชำติเพื่อ
ท�ำให้เกิดเนินที่สูงกว่ำระดับปกติปกติและมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรรับน้�ำหนักบรรทุก	 (load	
carrying)	 วัสดุเสริมแรงต่ำง	 ๆ	 ที่ใช้ในกำรปรับปรุงคุณภำพของดินอ่อนในกำรเสริมคันดินหรือโครงสร้ำง
ที่มีควำมยืดหยุ่น	(resilient	structure)	รวมถึงกำรเลือกประเภทวัสดุถม		
  
	 	 BS	8002	1994	Code	of	Practice	for	Earth	Retaining	Structure	มำตรฐำนฉบับนี้
เป็นมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องกับงำนขุดถมดิน	โดยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติในกำรออกแบบ	และก่อสร้ำง	โครงสร้ำง
ก�ำแพงกันดินโดยใช้ดิน	 หรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะเดียวกัน	 ทั้งนี้มำตรฐำนฉบับนี้จะใช้กับก�ำแพงกันดินที่
สูงประมำณ	 15	 เมตร	 หำกก่อสร้ำงสูงกว่ำนี้จะต้องขอค�ำแนะน�ำจำกผู้เชี่ยวชำญ	 โดยมำตรฐำนฉบับนี้จะ
กล่ำวถึงควำมต้องกำรข้อมูลธรณีวิทยำที่จ�ำเป็น	 และคุณสมบัติวัสดุ	 และจะให้ค�ำแนะน�ำในกำรเลือกค่ำ
ของข้อมูลควำมแข็งแรงของดินที่ใช้เป็นชุดข้อมูลตัวแทนดินทั้งหมดที่จะใช้ในกำรออกแบบ	 และก�ำหนด
หลักปรัชญำกำรออกแบบและวิธีออกแบบส�ำหรับก�ำแพงกันดินรวมไปถึงกำรกำรพิจำรณำแรงดันดิน	
และวิเครำะห์สมดุลรวมที่มีเสถียรภำพมำตรกำรเสริมตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยที่ดินติดต่อ	 ค.ศ.	 1996	
Party	 Wall	 etc.	 Act	 1996	 ในกำรแจ้งกำรขุดดินเป็นกำรล่วงหน้ำต่อเพื่อนบ้ำนพระรำชบัญญัติฉบับนี้
เป็นพระรำชบัญญัติที่ก�ำหนดหน้ำที่ให้กับเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ที่จะด�ำเนินกำรก่อสร้ำงที่มีกำรขุดดิน

93Introduction	of	BS:6031	the	Code	of	Practice	for	Earthworks
943.2.3	of	BS:6031	the	Code	of	Practice	for	Earthworks
953.3.1,	3.3.5,	3.3.6	and	3.3.10	of	BS:6031	the	Code	of	Practice	for	Earthworks
969	of	BS:6031	the	Code	of	Practice	for	Earthworks
9713	of	BS:6031	the	Code	of	Practice	for	Earthworks
9814	of	BS:6031	the	Code	of	Practice	for	Earthworks
99อ้ำงแล้ว	Normative	Reference
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และกำรขุดดินนั้นอำจมีผลกระทบต่ออสังหำริมทรัพย์ที่ติดกัน	 โดยก�ำหนดเป็นมำตรกำรแจ้งล่วงหน้ำ
แก่เจ้ำของที่ดินข้ำงเคียง	 และกำรป้องกันควำมปลอดภัยเมื่อเจ้ำของที่ดินข้ำงเคียงร้องขอโดยผู้ด�ำเนิน
กำรเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย	 (Sec.	 6)	 กำรเปิดโอกำสให้เจ้ำของที่ดินข้ำงเคียงเข้ำตรวจสอบ	 (Sec.	 8)	 กำร
ขุดดินที่อยู่ภำยใต้บังคับของพระรำชบัญญัติฉบับนี้คือ	 (1)	 กำรขุดดินที่มีระยะห่ำงจำกที่ดินของผิวนอก
สุดของอำคำรข้ำงเคียง	 ในระยะ	3	 เมตรโดยวัดทำงรำบจำกส่วนของอำคำร	หรือโครงสร้ำงของเจ้ำของ
ห้องที่ติดกัน	 และ	 ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นที่ที่ประสงค์จะขุดดิน	 สิ่งก่อสร้ำง	 หรือโครงสร้ำงภำยใน	 3	
เมตรถึงระยะที่ต่�ำกว่ำระดับของระยะต่�ำสุดของฐำนรำกของอำคำร	 หรือสิ่งปลูกสร้ำง	 หรือโครงสร้ำง
ของอำคำรที่ติดกัน	หรือ	(2)	เจ้ำของอำคำรที่ประสงค์จะขุดดิน	หรือขุดดินเพื่อรื้อถอนภำยในระยะแนว
รำบ	6	 เมตรนับจำกส่วนใดส่วนหนึ่งของอำคำร	ส่วนใดส่วนหนึ่งของพื้นทีขุด	 ในส่วนที่เริ่มขุดลงจะต้อง
ขุดลงเป็นระยะ	45	องศำ	จำกจุดตัดแนวรำบถึงระดับต่�ำสุดของฐำนรำกของสิ่งก่อสร้ำง	หรือโครงสร้ำง
ของอำคำรที่ติดกันซึ่งใช้แนวพื้นผิวภำยนอกของก�ำแพงที่อยู่นอกสุดของอำคำร	 หรือโครงสร้ำงที่อยู่ติด
กัน	 ในกำรขุดดินทั้งสองกรณีอยู่ในข่ำยที่ต้องปฏิบัติตำมพระบัญญัติฉบับนี้นั้นเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์
จ�ำต้องแจ้งต่อเพื่อนบ้ำนอย่ำงน้อย	 1	 เดือนก่อนกำรขุดดิน100	 กำรแจ้งดังกล่ำวต้องประกอบไปด้วยรำย
ละเอียดต่ำง	 ๆ	 เกี่ยวกับกำรขุดดิน	 อำทิ	 ขนำดและควำมลึกของกำรขุดดิน	 ลักษณะของอำคำรที่จะ
ก่อสร้ำง	เป็นต้น101	หำกเพื่อนบ้ำนมิได้ให้ควำมยินยอมภำยใน	14	วันนับแต่วันที่ได้รับกำรแจ้ง	ให้ถือว่ำ
เพื่อนบ้ำนไม่ให้ควำมยินยอมแก่กำรก่อสร้ำงซึ่งมีกำรขุดดินดังกล่ำว102

100Section	6	(5)	of	Party	Wall	etc.	Act	1996
101Section	6	(6)	of	Party	Wall	etc.	Act	1996
102Section	6	(7)	of	Party	Wall	etc.	Act	1996
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ระยะที่ต้องแจ้งตำมกฎหมำย103

103Department	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
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5.5 มาตรการบังคับทางกฎหมายเพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหาย

มำตรกำรบังคับทำงปกครองที่ส�ำคัญที่สุดคือค�ำสั่งให้แก้ไขกำรด�ำเนินกำร	 หรือห้ำมมิให้
กระท�ำกำรประกอบรำยงำนควำมไม่ปลอดภัยในกำรก่อสร้ำง	(Improvement	or	Prohibition	Notice)	
Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	1974	ซ่ึงผู้ตรวจสอบ	(Inspector)	มีอ�ำนำจออกเมื่อเห็นว่ำได้
มีกำรหรือจะมีกำรกระท�ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง	โดยค�ำสั่งดังกล่ำว
จะต้องก�ำหนดมำตรกำรให้ผู้รับค�ำสั่งปฏิบัติพร้อมทั้งก�ำหนดระยะเวลำส�ำหรับกำรปฏิบัติโดยชัดแจ้ง	 แต่
อย่ำงน้อยต้องมีระยะท่ีก�ำหนดไม่น้อยกว่ำ	21	วัน	ในส่วนของกำรอุทธรณ์ค�ำสั่งนั้น Health	and	Safety	
at	Work	etc.	Act	1974	ก�ำหนดองค์กรผู้มีอ�ำนำจพิจำรณำอุทธรณ์ไว้ตำม	Section	24	คือ	คณะกรรมกำร
วินิจฉัยข้อพิพำทด้ำนกำรจ้ำงแรงงำน	(Employment	Tribunal)	แต่เนื่องจำกคณะกรรมกำรดังกล่ำวจะ
มีอ�ำนำจพิจำรณำเฉพำะในกรณีที่เป็นกำรอุทธรณ์ค�ำสั่งของผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำร
ท�ำงำนระหว่ำงนำยจ้ำงกับลูกจ้ำงเท่ำนั้น	 ดังนั้น	ส�ำหรับผู้มีส่วนได้เสียจำกค�ำสั่งทำงปกครองในกิจกรรม
กำรก่อสร้ำงซึ่งรวมถึงกำรขุดดินและถมดินตำมกฎหมำยฉบับนี้สำมำรถด�ำเนินกำรอุทธรณ์ค�ำสั่งทำง
ปกครองตำมหลักกำรทั่วไปในประเทศสหรำชอำณำจักรซ่ึงใช้ระบบกฎหมำยจำรีตประเพณี	 (Common	
Law)	ที่จะเปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสียในผลของค�ำสั่งและกฎหมำยไม่ได้ก�ำหนดกระบวนกำรอุทธรณ์และ
สิทธิในกำรอุทธรณ์ไว้เป็นกำรเฉพำะสำมำรถอุทธรณ์ค�ำส่ังในรูปแบบกำรฟ้องคดีขอให้ศำลยุติธรรมทบทวน
ค�ำสั่งทำงปกครอง	(Judicial	Review)	ได้106	โดยผู้เสียหำยที่ประสงค์จะฟ้องคดีขอให้ศำลพิจำรณำทบทวน
น้ันจะต้องยื่นค�ำขอฝ่ำยเดียวเพื่อขอให้ศำลออกหมำยอนุญำตให้ฟ้องคดี	 (leave	 to	 apply)107	 ต่อศำล
ดิวิชั่นนอลคอร์ทเพื่อให้ผู้พิพำกษำนำยหนึ่งของศำลปกครอง	(Administrative	Court)	ซึ่งเป็นแผนกย่อย
ในศำลยุติธรรมแผนกควีนส์เบนซ์	(Queen’s	Bench	Division)	ของศำลไฮน์คอร์ท	(High	Court)	ท�ำกำร
พิจำรณำค�ำร้องดังกล่ำวภำยในก�ำหนด	3	เดือนนับแต่วันที่เกิดเหตุอันจะฟ้องขอให้ศำลพิจำรณำทบทวน
ได้	อย่ำงไรก็ตำมศำลอำจขยำยระยะเวลำดังกล่ำวออกไปได้ตำมท่ีเห็นสมควรเท่ำท่ีไม่ก่อให้เกิดควำมยำก
ล�ำบำกเกินสมควรในอันท่ีจะเยียวยำควำมเสียหำยที่เกิดขึ้น	 ไม่เป็นกำรริดรอนสิทธิของบุคคลอื่นเกิน
สมควร	 และไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 อย่ำงไรก็ตำม	 แม้ตำมหลักกฎหมำย	
Common	 Law	 ศำลจะมีหน้ำท่ีควบคุมดูแลให้กำรกระท�ำทำงปกครองเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมำยทั้ง
ที่เป็นกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรและกฎหมำยจำรีตประเพณี	เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของประชำชน	
แต่ต้องถือว่ำอ�ำนำจในกำรพิจำรณำทบทวนค�ำสั่งทำงปกครองของศำลยุติธรรมเป็นอ�ำนำจที่จ�ำกัดเฉพำะ
กำรควบคุมตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำย	(Legality)	ของผู้ท�ำค�ำสั่ง	แต่ศำลไม่มีอ�ำนำจเข้ำไปตรวจ
สอบถึงควำมเหมำะสมหรือดุลพินิจ	(Discretion)	ในกำรท�ำค�ำส่ัง	ท้ังนี้	ตำมหลักเกณฑ์ในพระรำชบัญญัติ
ศำลสูงสุด	ค.ศ.	1981	(Supreme	Court	Act	1981)	และ	Statutory	Instrument	1980	No.	2,000	
ดังนั้น	ในส่วนท่ีเก่ียวกับมำตรฐำนทำงเทคนิคต่ำง	ๆ 	ท่ีฝ่ำยปกครองส่ังให้ผู้รับค�ำส่ังต้องปฏิบัติตำมอ�ำนำจ
ดุลพินิจน้ันย่อมถือเป็นอันยุติไม่อำจอุทธรณ์โต้แย้งไปยังศำลยุติธรรมได	้

 5.6 บทก�าหนดโทษทางอาญา 

เมื่อพิจำรณำกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องแล้วพบว่ำมีกำรก�ำหนดโทษทำงอำญำไว้ใน	Health	and	
Safety	at	Work	etc.	Act	1974	โดยพระรำชบัญญัติฉบับดังกล่ำวได้ก�ำหนดโทษทำงอำญำส�ำหรับกำร
ฝ่ำฝืนระเบียบที่ออกตำมควำมพระรำชบัญญัตินี้โดยที่มีโทษปรับไม่เกิน	400	ยูโร	(ประมำณ	17,350	บำท)	
จ�ำคุกไม่เกิน	2	ปี	หรือท้ังจ�ำท้ังปรับ108	และ	Party	Wall	etc.	Act	1996	ก�ำหนดโทษอำญำต่อกำรขัด
ขวำงกำรเข้ำตรวจสอบโดยเจ้ำของท่ีดินข้ำงเคียง	(Sec.	8,	16)	ก�ำหนดอัตรำเป็นโทษปรับไม่เกิน	Level	

106เทียบเคียงคดี	R.	v.	Greater	London	Council,	ex	parte	Blackburn	(1976)	1	WLR	550	
107เที่ยบเคียงคดี	R.	v.	Dairy	Produce	Quota	Tribunal,	ex	parte	Caswell	(1989)	1	WLR	1089	
108Section	33	(1)	(c)	and	33	(3)	(a)	(b)	of	Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	1974
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3	of	Standard	Scale	(ไม่เกิน	£ 1000	หรือ	ประมำณ	38170.43	บำท)

  6. บทสรุปและข้อพิจารณาส�าหรับกฎหมายไทย

	 กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขุดดินและถมดินของสหรำชอำณำจักรประกอบไปด้วยกฎหมำยสอง
กลุ่มคือ	 กฎหมำยเก่ียวกับกำรก่อสร้ำงทั่วไป	 และกฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม	 แต่กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
กับกำรกิจกรรมกำรขุดดินและถมดินโดยตรงคือ	Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	1974	ซ่ึงเป็น
พระรำชบัญญัติที่กฎหมำยเนื้อหำของมำตรกำรกำรขุดดินและถมดินในงำนก่อสร้ำง	 โดยก�ำหนดรำย
ละเอียดต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องไว้ใน	 Construction	 (Design	 and	Management)	 Regulations	 2015	
กฎหมำยฉบับนี้ได้ก�ำหนดนิยำมของกำรขุดดินและกำรก่อสร้ำงและก�ำหนดขั้นตอนต่ำง	 ๆ	 เก่ียวกับกำร
ขุดดินและกำรก่อสร้ำงเอำไว้	นอกจำกนี้	ยังปรำกฏแนวปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง
กับมำตรฐำนกำรขุดดินซึ่งเป็นแนวปฏิบัติให้เป็นไปตำม	Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	1974	
และ	Construction	(Design	and	Management)	Regulations	2015	ผ่ำนลักษณะของคู่มือกำรขอ
อนุญำตซึ่งง่ำยและสะดวกต่อประชำชนในกำรท�ำควำมเข้ำใจและปฏิบัติกำรตำมกฎหมำย
 

 นอกจำกประเด็นเกี่ยวกับเนื้อหำของมำตรฐำนกำรขุดดินและถมดินแล้ว	สหรำชอำณำจักรยังมี
กำรก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องไว้ใน	Health	and	Safety	at	Work	etc.	Act	
1974	และ	Health	and	Safety	(Enforcing	Authority)	Regulations	1998	ซึ่งปรำกฏหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวอันได้แก่	 คณะกรรมกำรมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	 (Health	
and	Safety	Commission)	ส�ำนักงำนมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย	(Health	and	Safety	
Executive,	 HSE)	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 คณะกรรมกำรมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย	 (Health	 and	 Safety	 Commission)	 มีอ�ำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำร
ก่อสร้ำงซึ่งรวมถึงกำรขุดดินและถมดินด้วย	 ในขณะที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย	 (Health	 and	 Safety	 Commission)	 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ�ำนำจหน้ำที่ใน
กำรพิจำรณำอนุญำตให้ขุดดิน	 จุดที่น่ำสนใจในกฎหมำยของประเทศสหรำชอำณำจักรคือกำรพิจำรณำ
ควำมปลอดภัยของสำธำรณะรวมไปถึงควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึ้นจำกกำรขุดดินในบริเวณใกล้เคียง
กับโครงสร้ำงสำธำรณูปโภค	ซึ่งมีแนวคิดใกล้เคียงกับกฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำแต่ต่ำงวิธีกำร
บังคับใช้กฎหมำยโดยกฎหมำยของสหรำชอำณำจักรรวมกระบวนกำรตรวจสอบไว้ในชั้นของกำร
อนุญำตขุดดินเสียในครำวเดียวกัน	และสหรำชอำณำจักรสนับสนุนควำมช�ำนำญด้ำนวิชำชีพในกำร
ตรวจสอบและรับรองจำกภำครัฐอันเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน	ประกอบกับรัฐบำลให้
กำรสนับสนุนกำรใช้มำตรฐำน	BSI	ซึ่งเป็นมำตรฐำนทำงเทคนิคจำกองค์กรภำคเอกชนที่ได้รับกำร
ยอมรับในระดับสำกลผ่ำนระบบอนุญำต	ท�ำให้เกิดควำมคล่องตัวและมีมำตรฐำนอยู่เสมอ		

 ทั้งนี้	มำตรกำรเสริมตำมกฎหมำยอีกฉบับหนึ่ง	คือ	มำตรกำรแจ้งล่วงหน้ำแก่เจ้ำของที่ดินข้ำงเคียง	 
และกำรป้องกันควำมปลอดภัยเมื่อเจ้ำของที่ดินข้ำงเคียงร้องขอโดยผู้ด�ำเนินกำรเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย	
และกำรเปิดโอกำสให้เจ้ำของที่ดินข้ำงเคียงเข้ำตรวจสอบ	 ตำม	 Party	 Wall	 etc.	 Act	 1996	 นั้นก็มี
ควำมน่ำสนใจหำกจะน�ำมำปรับใช้กับกระบวนกำรแจ้งต่อกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยของประเทศไทย	
โดยอำจมีกำรก�ำหนดกระบวนกำรส่งต่อข้อมูลกำรแจ้งกำรด�ำเนินกำรขุดดินหรือถมดินจำกภำครัฐไปยัง
เจ้ำของที่ดินในแปลงข้ำงเคียงเพื่อให้ได้ทรำบถึงข้อเท็จจริงและร่วมตรวจสอบควำมชอบด้วยกฎหมำย
ของกำรด�ำเนินกำรขุดดินหรือถมดิน	 เพื่อให้ภำครัฐได้รับทรำบซึ่งข้อมูลและสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำร
เยียวยำหรือแก้ไขปัญหำอันอำจเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงท ี
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สรวง	(D.Phil.	Engineering	Science,	Oxford	University)	ศำสตรำจำรย์ประจ�ำคณะวิศวกรรมศำสตร	์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	และนำย	Jong	Young	Sung	นักศึกษำชั้นปริญญำโท	(MSc Construction 
Law	&	Dispute Resolution,	King’s College London)
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บทที่ 6 

การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 
ของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

1. ความทั่วไปตามบริบทของประเทศ

กำรศึกษำกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมำเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเด็น
ทำงกฎหมำยที่น่ำสนใจ	 เน่ืองจำกมำเลเซียเป็นหนึ่งในประเทศสมำชิกของสมำคมประชำชำติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	 of	 Southeast	 Asian	 Nations	 –	 ASEAN)	 ซึ่งมีสภำพภูมิประเทศ
คล้ำยคลึงกับประเทศไทยและยังมีกำรใช้พื้นท่ีส�ำหรับกำรเกษตรกรรมค่อนข้ำงมำก	 แม้ระบบกฎหมำย
ของทั้งสองประเทศจะค่อนข้ำงมีควำมแตกต่ำงกัน	หำกแต่สิ่งหนึ่งที่ทั้งสองประเทศมีควำมเหมือนกัน	คือ	
ควำมต้องกำรที่จะแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรใช้ประโยชน์จำกที่ดิน	 เพ่ือประสำนกำรใช้สิทธิในทรัพย์สิน
ให้ไม่ขัดหรือแย้งกับสิทธิในชีวิต	ร่ำงกำยหรือ	ทรัพย์สินของผู้อื่น	สภำพสังคมของมำเลเซียเป็นสังคมที่มี
ควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติ	วัฒนธรรม	และภำษำมำรวมกัน และใช้ระบบกฎหมำยแบบจำรีตประเพณี	
(common	law)	กล่ำวคือ	ยึดถือจำรีตประเพณีซึ่งประมวลจำกบรรดำค�ำพิพำกษำของศำลออกมำเป็น
กฎหมำยส�ำหรับกำรบังคับใช้	 ซึ่งหลักกำรดังกล่ำวได้รับอิทธิพลมำจำกประเทศอังกฤษ	 ซึ่งเคยเป็นเจ้ำ
อำณำนิคมของมำเลเซียมำก่อน	เมื่อระบบกฎหมำยได้รับอิทธิพลมำจำกอังกฤษ	กำรบริหำรงำนด้ำนกิจกำร
ยุติธรรมในด้ำนต่ำง	ๆ 	รวมไปถึงกำรจัดระบบโครงสร้ำงศำล	ก็ได้เดินตำมแม่แบบของระบบศำลในประเทศ
อังกฤษแทบทั้งสิ้น	แต่แม้ระบบกฎหมำยของประเทศมำเลเซียมีรำกฐำนมำจำกระบบกฎหมำยแบบจำรีต
ประเพณี	(Common	Law)	ของประเทศอังกฤษ	แต่เนื่องจำกรัฐธรรมนูญของสหพันธรัฐมำเลเซีย	มำตรำ	
13	บัญญัติรองรับสิทธิในทรัพย์สินเอำไว้ว่ำ	(1)	บุคคลใด	ๆ ไม่อำจยกเลิกสิทธ์ในทรัพย์สิน	ยกเว้นโดยกำร
ใช้กฎหมำย	(2)	ไม่มีกฎหมำยใด	ๆ 	ที่สำมำรถน�ำมำซ่ึงทรัพย์สิน	หรือน�ำทรัพย์สินโดยกำรบังคับซ่ึงปรำศจำก
กำรให้ค่ำชดเชยตำมควำมเหมำะสม	 กำรควบคุมดูแลกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดินอันถือเป็นกำรจ�ำกัด
สิทธิในกำรใช้สอยที่ดิน	 (Land	 Use	 Right)	 ในประเทศสหพันธรัฐมำเลเซียจึงต้องกระท�ำโดยกฎหมำย
ลำยลักษณ์อักษรระดับพระรำชบัญญัติซึ่งก�ำกับดูแลโดยรัฐบำลกลำงเท่ำนั้น	 แม้ว่ำรูปแบบของกำร
ปกครองรัฐจะเป็นในลักษณะแบบ	“รัฐรวม”	(federal	state)	ซึ่งท�ำให้แต่ละรัฐมีรัฐบำลแห่งรัฐ	(State	
Government)	ซึ่งมีอ�ำนำจทั้งในทำงบริหำร	นิติบัญญัติ	และตุลำกำรเป็นของตัวเองได้พอสมควรภำยใต้
กำรก�ำกับดูแลของรัฐบำลกลำง	(Federal	Government)109	และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขึ้นตรง
ต่อรัฐบำลของมลรัฐ	สรุปได้ดังแผนภำพ

109จิรประภำ	อัครบวร,รศ.ดร.	“ระบบบริหำรรำชกำรของสหพันธรัฐมำเลเซีย”,	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน,	2557	หน้ำ	93
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แผนภาพแสดงการปกครองของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
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2. รายชื่อกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง 

(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	กฎหมำยส�ำคัญที่ใช้ในกำรศึกษำวิเครำะห์	คือ	กฎหมำยในหัวข้อ	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):	 กลุ่มนี้มีขึ้นเพื่อเป็นกำรสร้ำง	 “ควำมปลอดภัย”	 (safety)	 ให้แก่
บุคคลผู้ปฏิบัติงำนขุดดินและถมดิน	รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	เช่น	ประชำชนผู้ซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณกำร
ด�ำเนินงำน	

3.2 เพื่อการควบคุมมาตรฐานของงานขุดดินและถมดิน (Controlling Standard of Land 
Excavation and Landfill Work):	กลุ่มนี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์หลัก	2	ประกำร	คือ	เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรขุดดินและถมดินอย่ำงสูงสุด	 และเพื่อไม่ให้กำรขุดดินและถมดินท�ำลำยชั้นดิน 
และส่ิงแวดล้อม

3.3 กฎหมายเพ่ือควบคุมการก่อสร้างให้เกิดมาตรฐาน ปลอดภัย และสอดคล้องกับการบริหาร
จัดการภูมิทัศน์ ผังเมืองและที่ดิน

4. องค์กรที่รับผิดชอบในเร่ืองการขุดดินและถมดิน

องค์กรที่มีควำมรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับงำนด้ำนกำรขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมำเลเซีย	
สำมำรถจ�ำแนกได้เป็น	2	ประเภทหลัก	ๆ	ดังนี้	

4.1 องค์กรผู้ก�าหนดมาตรฐานตามกฎหมายในการขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมาเลเซีย
  
4.1.1 กรมมาตรฐานแห่งชาติ (Department of Standard Malaysia) เป็นหน่วยงำน

ที่อยู่ในกำรควบคุมดูแลของกระทรวงกำรค้ำและอุตสำหกรรมระหว่ำงประเทศ	Ministry	of	International	
Trade	 and	 Industry	 มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรก�ำหนดมำตรฐำนทำงเทคนิคต่ำง	 ๆ	 ให้สอดคล้องกับระดับ
สำกล	 ส�ำหรับมำตรฐำนทำงเทคนิคในกำรขุดดินและถมดินหรือที่เรียกว่ำ	 “งำนดิน”	 ที่ใช้อ้ำงอิงประกอบ
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กับกฎหมำยฉบับหลัก	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):	 เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมก�ำกับดูแลของกระทรวงทรัพยำกรมนุษย์ 
แห่งสหพันธรัฐมำเลเซีย	 มีหน้ำที่รับผิดชอบและท�ำตำมกฎข้อบังคับในด้ำนกฎหมำย	 เพื่อต้องกำรให้ควำม
มั่นใจว่ำ	 ผู้ที่อยู่ในระหว่ำงกำรท�ำงำนหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง	 ได้รับกำรคุ้มครองด้ำนควำมปลอดภัย	 สุขภำพ	 
และสวัสดิกำรจำก	 อันตรำยอันเป็นผลมำจำกกิจกรรมในภำคเศรษฐกิจต่ำง	 ๆ	 ได้แก่	 ภำคอุตสำหกรรม	 
เหมืองแร่และกำรระเบิดหิน	กำรก่อสร้ำง	กำรเกษตร	กำรป่ำไม้และกำรประมง	สำธำรณูปโภค	(แก๊ส	ไฟฟ้ำ	
น�้ำประปำ	 และสำธำรณสุข)	 กำรขนส่ง	 กำรเก็บรักษำและกำรคมนำคม	 กำรค้ำส่งและค้ำปลีก	 โรงแรม 
และร้ำนอำหำร	กำรเงิน	กำรประกันภัย	บริกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์และธุรกิจ	กำรบริกำรสำธำรณะ	และ
กำรบริกำรของหน่วยงำนตำมกฎหมำย	(Statutory	Authority)110	ซ่ึงบทบำทของ	DOSH	เกี่ยวกับเร่ืองกำร
ขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมำเลเซีย	 ก็คือกำรส่งเสริมและกำรท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์เรื่องควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย	ขั้นตอนกำรท�ำงำน	รวมไปถึงกฎระเบียบและแนวทำงว่ำด้วยเรื่องควำมปลอดภัย
และอำชีวอนำมัยในหมู่คนงำนท่ัวประเทศ	โดยผ่ำนกำรใช้อ�ำนำจผ่ำนทำงกฎหมำยต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	
Occupational	Safety	and	Health	Act	1994	 (Act	514),	 Factories	and	Machinery	Act	1967	
(Revised	1974)	(Act	139)	เป็นต้น	รวมไปถึงอ�ำนำจในกำรออกข้อก�ำหนดต่ำง	ๆ	เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้
แก่ผู้ที่เก่ียวข้อง	 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):	เป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลกำรประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมภำยในสหพันธรัฐมำเลเซีย	 อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของกระทรวงโยธำธิกำรของ
สหพันธรัฐมำเลเซีย	จัดตั้งขึ้นโดยอำศัยอ�ำนำจตำม	Engineers	Act	1967	มีวัตถุประสงค์คือ	ท�ำหน้ำที่รับ
ผิดชอบในกำรปรับปรุงระบบกำรลงทะเบียนของผู้ส�ำเร็จกำรศึกษำวิศวกรรมและวิศวกร
มืออำชีพ	รวมถึงท�ำหน้ำที่เป็นผู้ควบคุมควำมประพฤติและจริยธรรมส�ำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วิศวกรรมในสหพันธรัฐมำเลเซีย ซึ่งบทบำทของ	BEM	เกี่ยวกับเรื่องกำรขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐ
มำเลเซีย	ก็คือกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์และควำมรับผิดชอบของผู้ที่ท�ำงำนเกี่ยวกับงำนด้ำนวิศวกรซึ่งขึ้น
ทะเบียนอยู่กับหน่วยงำนนี้	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 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของสหพันธรัฐมาเลเซียตามพระราชบัญญัติการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ค.ศ. 1976 (Local Government Act 1976):	 ด้วยผลของพระรำชบัญญัต ิ
กำรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ค.ศ.1976	 (Local	 Government	 Act	 1976)	 อันท�ำให้เกิดกำรปรับปรุงและ
รวบรวมบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่น	(PBT)	รวมทั้งมีผลใช้บังคับกับรัฐบำลแห่ง
รัฐหรือรัฐบำลท้องถิ่น	จึงเป็นผลท�ำให้เกิดกำรมอบอ�ำนำจให้แก่รัฐบำลแห่งรัฐซึ่งมีทั้งสิ้น	13	รัฐ	ในกำรแก้ไข
และบัญญัติข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ใหม่	 ๆ	 ที่มีผลใช้บังคับในรัฐนั้น	 ๆ	 ดังนั้น	 ข้อบังคับ	 และกฎหมำยของ
แต่ละรัฐในสหพันธรัฐมำเลเซียจึงมีควำมแตกต่ำงกันไป	ตำมที่รัฐบำลแห่งรัฐตำมท้องถิ่นนั้น	ๆ 	จะได้ท�ำกำร

110จำก	“คู่มือโอกำสและทิศทำงกำรค้ำกำรลงทุนในประเทศมำเลเซีย”,	กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ	กระทรวงพำณิชย์			
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ใช้อ�ำนำจของตนเอง	โดยบทบำทของรัฐบำลส่วนท้องถิ่นแต่ละรัฐบำลเกี่ยวกับเรื่องกำรพิจำรณำอนุญำตให้
ขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมำเลเซีย	 ก็คือกำรบริหำรจัดกำรเรื่องเชิงนโยบำยต่ำง	 ๆ	 โดยอำศัยอ�ำนำจ
ตำมที่กฎหมำยได้ให้ไว้	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเรื่องกำรขุดดินถมดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 และเกิด
ผลลัพธ์เชิงบวกกับประชำชนในท้องถ่ินนั้น	ๆ	ให้มำกที่สุด	เช่น	กำรออกค�ำสั่งทำงปกครองหรือใช้มำตรกำร
บังคับทำงปกครองตำมท่ีพระรำชบัญญัติต่ำง	ๆ	 ให้อ�ำนำจไว้ในกำรด�ำเนินกำรทำงปกครองเพื่อให้กำรเป็น
ไปตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

4.2.2 ส่วนราชการของรัฐบาลสหพันธรัฐและรัฐบาลท้องถ่ินของสหพันธรัฐมาเลเซีย:	 
ในปัจจุบันสหพันธรัฐมำเลเซียที่เคยได้รับอิทธิพลของโครงสร้ำงทำงกำรเมืองกำรปกครองของประเทศอังกฤษ	
คือ	กำรปกครองด้วยโครงสร้ำงของระบบรัฐสภำยกเว้นระบบรัฐบำล	ที่มีทั้งระบบรัฐบำลกลำงหรือสหพันธ	์
(Federal	Government)	และรัฐบำลแห่งรัฐ	(State	Government)	 ซ่ึงกำรจัดระบบรำชกำรต่ำงรองรับ
โครงสร้ำงข้ำงต้น	โดยในส่วนกลำงมีกระทรวงต่ำง	ๆ	ทั้งหมด	24	กระทรวง	และระดับสหพันธรัฐจะส่งตัว
แทนของตนเข้ำไปอยู่ประจ�ำรัฐต่ำง	ๆ 	เพรำะโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนในแต่ละรัฐจะมีกระทรวงท่ีเลียนแบบ
โครงสร้ำงกำรปกครองระดับชำติ	 ท้ังน้ีเพ่ือให้ตัวแทนจำกสหพันธ์คอยให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำเป็นสื่อกลำง
ระหว่ำงรัฐบำล	มลรัฐ	และรัฐบำลแห่งสหพันธ์	กำรมีโครงสร้ำงในกำรแบ่งกระทรวงที่ถอดแบบมำจำกส่วน
กลำงน้ี	 เป็นเครื่องมือในกำรควบคุมกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลแห่งสหพันธ์	 ดังนั้น
ข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง	อธิบดี	กรม	ผู้อ�ำนวยกำรกอง	ฯลฯ	ทั้งในระดับสหพันธรัฐหรือระดับ
รัฐ	ต่ำงถูกก�ำหนดบทบำทที่จะสนองนโยบำยรัฐบำลในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนทั้งสิ้น	โดยบทบำทของส่วนรำชกำร
ของรัฐบำลสหพันธรัฐและรัฐบำลท้องถิ่นของสหพันธรัฐมำเลเซียเกี่ยวกับเร่ืองกำรพิจำรณำอนุญำตให้ขุดดิน
และถมดินของสหพันธรัฐมำเลเซีย	 ก็คือ	 “กำรใช้อ�ำนำจทำงปกครอง”	 ในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน	 ในกำรก�ำกับ
ดูแล	และบังคับใช้กฎหมำย	(เช่น	อนุมัติเรื่องต่ำง	ๆ)	เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ	อันเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำว	
เป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และสอดคล้องกับกำรวำงแนวนโยบำยจำกฝ่ำยบริหำร	ไม่ว่ำจะนโยบำยจำก
รัฐบำลกลำงของสหพันธรัฐหรือรัฐบำลท้องถิ่นของสหพันธรัฐก็ตำม

5. บทวิเคราะห์ (เจตนารมณ์ของกฎหมาย ความมีผลใช้บังคับของกฎหมายในเชิงพ้ืนที่ บท
นิยามเกี่ยวกับค�าว่า “ดิน” “การขุดดิน” และ “การถมดิน” ระบบการควบคุมหรือก�ากับดูแลกิจกรรม
การขุดดินหรือถมดิน หลักเกณฑ์ในการขุดดินและถมดิน มาตรการบังคับทางกฎหมายเพื่อป้องกันและ
เยียวยาความเสียหาย และ บทก�าหนดโทษทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมาย)

จำกกำรศึกษำกฎหมำยและกฎเกณฑ์เกี่ยวกับกำรขุดดินและถมดินท่ีมีกำรใช้บังคับในสหพันธรัฐ
มำเลเซีย	พบว่ำสำมำรถแบ่งประเภทของกฎหมำยและกฎเกณฑ์ตำมเจตนำรมณ์ของกำรตรำกฎหมำยและ
ออกกฎเกณฑ์ว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดิน	ได้	3	ประเภท	โดยทุกฉบับมีผลใช้บังคับทั่วประเทศ	ดังนี้

5.1 เพ่ือการสร้างความปลอดภัยในงานขุดดินและถมดิน (Providing Safety for Land 
Excavation and Landfill Work):	กลุ่มนี้มีขึ้นเพ่ือเป็นกำรสร้ำง	“ควำมปลอดภัย”	(safety)	ให้แก่บุคคล
ผู้ปฏิบัติงำนขุดดินและถมดิน	รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่น	ๆ 	เช่น	ประชำชนผู้ซึ่งอยู่ใกล้เคียงบริเวณกำรด�ำเนิน
งำน	มีกฎหมำยและกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเจตนำรมณ์ดังกล่ำว	ดังนี้

5.1.1 Occupational Safety and Health Act 1994 (Act 514): พระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมส�ำหรับกำรรักษำควำมปลอดภัย	สุขภำพและสวัสดิกำรของ
บุคคลในกำรท�ำงำน	 เพื่อป้องกันผู้อื่นจำกควำมเสี่ยงต่อควำมปลอดภัย	 หรือสุขภำพที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของบุคคลท่ีท�ำงำน	 เพื่อสร้ำงสภำแห่งชำติด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย	 และส�ำหรับเรื่อง
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อื่นท่ีเกี่ยวข้อง111	ภำยในมีบทบัญญัติกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยในงำนขุด
ดินและถมดินอยู่หลำยมำตรำ เช่น	มาตรา 15 (1) และ (2) (a)112	ซ่ึงวำงหลักเอำไว้ว่ำ	นำยจ้ำงทุก	ๆ	คน
ที่ควบคุมโครงกำรก่อสร้ำง	อันรวมไปถึงขั้นตอนงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนขุดดินถมดิน	มีหน้ำที่ต้องประกันเรื่อง
ควำมปลอดภัย	สุขภำพ	และสวัสดิกำรที่เกี่ยวเนื่องกับกำรท�ำงำนของพนักงำนทุกคน	และต้องให้ควำมมั่นใจ
แก่ลูกจ้ำงทุกคนว่ำ	 ควำมเสี่ยงต่ำง	 ๆ	 ในกำรท�ำงำนจะถูกบริหำรจัดกำรโดยระบบควำมปลอดภัยตำม
มำตรฐำนที่ก�ำหนดไว้ในกฎหมำย	 รวมไปถึงมาตรา 16113	ที่วำงหลักว่ำ	 นำยจ้ำงทุกคนมีหน้ำที่ต้องจัดท�ำ
และแก้ไขเอกสำรเกี่ยวกับควำมปลอดภัยและสุขภำพในกำรท�ำงำนของพนักงำนลูกจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร
ให้เหมำะสม	และต้องมีกำรแจ้งข้อควำมในเอกสำรและกำรแก้ไขข้อควำมใด	ๆ	ในเอกสำรนั้น	ให้พนักงำน
ลูกจ้ำงทั้งหมดทรำบด้วย	 ซึ่งหำกไม่ปฏิบัติตำมถือว่ำเป็นควำมผิดทำงอำญำตำมมาตรา 19114	 ต้องระวำง
โทษปรับไม่เกิน	5	หมื่นริงกิต	หรือจ�ำคุกไม่เกินสองปี	หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

อีกท้ังพระรำชบัญญัติฉบับนี้ก็ได้ก�ำหนดบทบัญญัติในเรื่องเอำไว้อีกว่ำ	เจ้ำหน้ำที่ควำม
ปลอดภัยและอำชีวอนำมัย	(An	occupational	safety	and	health	officer)	เป็นเจ้ำหน้ำที่ผู้สำมำรถใช้
อ�ำนำจรัฐทำงปกครองตำมมาตรา 39 (1)115	ในกำรเข้ำตรวจสอบสถำนที่ท�ำงำนใด	ๆ	ของลูกจ้ำงได้	เพื่อ
ให้กำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ในกำรด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้หรือข้อบังคับท่ีท�ำข้ึนโดยอำศัยอ�ำนำจ
ตำมพระรำชบัญญัตินี้	และเมื่อมีกำรใช้อ�ำนำจดังกล่ำว	บรรดำเจ้ำของ	ผู้ครอบครอง	หรือนำยจ้ำง	ณ	สถำน
ที่ท�ำงำนใด	ๆ	รวมไปถึงตัวแทนหรือลูกจ้ำงของเจ้ำของ	ผู้ครอบครองหรือนำยจ้ำงนั้น	มีหน้ำที่ตำมมาตรา 
46116	ที่จะต้องให้ควำมร่วมมือแก่เจ้ำหน้ำที่ในเรื่องกำรให้ตรวจสอบ	กำรส่งรำยละเอียดเพ่ิมเติม	รวมถึงกำร
อื่นอันเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกต่อกำรใช้อ�ำนำจของเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัตินี้	ซ่ึงหำกผู้ใดไม่ปฏิบัติ
ตำมก็จะถือว่ำเป็นควำมผิด	ต้องถูกลงโทษโดยอำศัยบทลงโทษโดยทั่วไป	(General	penalty)	ตำมมาตรา 
51117	 กล่ำวคือ	 เมื่อบุคคลใดกระท�ำกำรหรือละเว้นกระท�ำกำรอันเป็นกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติใดของพระรำช
บัญญัติน้ี	หรือข้อบังคับใดที่ได้ท�ำขึ้นภำยใต้พระรำชบัญญัตินี้	หำกไม่มีบทบัญญัติโทษไว้โดยเฉพำะ	โดยทั่วไป
จะต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน	1	หมื่นริงกิตหรือจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือท้ังจ�ำท้ังปรับ	ในกรณีท่ีมีควำมผิดยัง
เกิดต่อเน่ืองให้ปรับไม่เกิน	1	พันริงกิต	ส�ำหรับทุกวันหรือบำงส่วนของวันในระหว่ำงที่ควำมผิดยังคงด�ำเนิน
ต่อไป

111An	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.
11215.	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;	…
11316.	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.
11419.	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.	
11539.	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:	
11646.	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.
11751.	General	penalty.
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4.1.2 Factories and Machinery Act 1967 (Revised 1974) (Act 139):	พระ
รำชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีกำรควบคุมโรงงำนเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับควำมปลอดภัย	
อำชีวอนำมัยและสวัสดิกำรของบุคคลนั้น	 เพื่อกำรข้ึนทะเบียนและตรวจสอบเครื่องจักร	 และเรื่องอื่นที่
เกี่ยวข้อง118	 ภำยในมีบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยในงำนขุดดิน
และถมดินอยู่หลำยมำตรำ	เริ่มต้นจำกมาตรา 3119	ที่วำงบทนิยำมอธิบำยควำมหมำยของค�ำว่ำ	“งำนก่อสร้ำง
ทำงวิศวกรรม”	ว่ำให้หมำยควำมรวมถึง	“กำรขุดดิน”	(Excavation)	ตำมข้อ	(bb)	ของมำตรำ	3	แห่งพระ
รำชบัญญัติฉบับนี้ด้วย	และต่อมำใน	มาตรา 10120	ก็ได้วำงหลักต่อไปว่ำ	ทุกโรงงำนต้องท�ำตำมข้อก�ำหนด
ที่อยู่ในมำตรำนี้อันเกี่ยวข้องกับเรื่องควำมปลอดภัย	 ตรำบที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมำยของหน่วยงำนท้อง
ถิ่นนั้น	 ๆ	 ซึ่งควำมปลอดภัยที่ว่ำนี้	 หมำยถึงควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนินกำรงำนต่ำง	 ๆ	 ในโรงงำน	 อัน
หมำยควำมรวมถึง	ส่วนงำนขุดดินและถมดิน	 ซ่ึงหำกผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัตินี้ย่อมต้องถูกลงโทษตำมมาตรา 
51121	กล่ำวคือต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน	5	หมื่นริงกิต	หรือจ�ำคุกไม่เกินหนึ่งปี	หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ

4.1.3 Guidelines for Public Safety and Health at Construction Sites (1st 
Revision): เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกโดยกรมควำมปลอดภัยด้ำนอำชีวอนำมัย	(Department	of	Occupational	
Safety	and	Health	-	DOSH)	ได้อำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ	66 ของ	Occupational	Safety	and	Health	
Act	1994	(Act	514) ในกำรออกกฎเกณฑ์ดังกล่ำวเพื่อให้กำรควบคุมด�ำเนินกำรเรื่องควำมปลอดภัยของ
งำนก่อสร้ำงอันรวมไปถึงงำนขุดดินและถมดินเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพในลักษณะกำรแนะน�ำแนวทำงแก่
นำยจ้ำงเก่ียวกับวิธีกำรปฏิบัติงำนท่ีดีซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรได้ในทุก	 ๆ	 กิจกรรมในกำรก่อสร้ำง	 เพื่อกำร
ป้องกันอุบัติเหตุต่อลูกจ้ำงผู้ท�ำงำนและประชำชน122	ซึ่งหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเรื่องควำมปลอดภัยในงำนขุด
ดินและถมดินจะมีระบุอยู่ในข้อ 18	 ว่ำด้วยเรื่องงำนขุดดิน	 (Excavation	Works)	 เป็นหลัก	 อธิบำยรำย
ละเอียดโดยสรุปได้ว่ำ	 ข้อนี้เป็นกำรวำงหลักกำรว่ำกำรจะท�ำให้งำนขุดดินในพื้นที่ก่อสร้ำงเป็นไปอย่ำง
ปลอดภัยและถูกสุขภำวะจะต้องมีขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรอย่ำงไร	โดยกำรจะท�ำให้งำนขุดดินนั้นเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพ	ปลอดภัย	และถูกสุขภำวะจะต้องมีกำรด�ำเนินกำรตำมวิธีกำรท่ีได้ก�ำหนดไว้ใน	Guidelines	
ฉบับน้ี	เช่น	

-	 ต้องมีกำรติดตั้งไฟสัญญำณเตือนไว้รอบสถำนที่ท�ำงำนเพื่อควำมปลอดภัยส�ำหรับกำร
สัญจรของประชำชนท้ังโดยกำรเดินเท้ำและยำนพำหนะ123

 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.
118An	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.
1193.	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;	…
12010.	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:
12151.	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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-	งำนขุดดินท้ังหมดท่ีด�ำเนินกำรบนถนนหรือทำงหลวงจะต้องได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำน
ที่มีหน้ำที่ควบคุมดูแลถนน	ก่อนท่ีจะมีกำรเริ่มด�ำเนินงำน124 

-	 พื้นท่ีท่ีมีกำรท�ำกำรขุดและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงจะต้องได้รับกำรตรวจสอบโดยบุคคล 
ที่ได้รับมอบหมำย	 ภำยหลังจำกเกิดพำยุฝนฟ้ำคะนองหรือกรณีเกิดเหตุกำรณ์กระทบอย่ำงอื่นที่มีควำม
รุนแรง125 

-	วัสดุอุปกรณ์ต่ำง	ๆ	ท่ีใช้ส�ำหรับงำนขุด	รวมถึงเครื่องมือส�ำหรับกำรบรรทุกดิน	จะต้อง 
จัดวำงในระยะท่ีปลอดภัยจำกบริเวณพื้นท่ีที่มีกำรขุดเปิดหน้ำดิน126

-	พื้นท่ีท่ีมีกำรขุดดินซึ่งเปิดพื้นที่เป็นหลุมลึกเกิน	3	เมตรซ่ึงบุคคลใดอำจตกลงไปได้	จะ
ต้องมีกำรปกป้องด้วยเครื่องกีดขวำงที่เพียงพอ	 และต้องมีกำรติดป้ำยแจ้งเตือนอันตรำยท่ีเหมำะสมใน
ต�ำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน127 

-	ควรมีกำรสร้ำงสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรระบำยน�้ำและกำรก�ำจัดตะกอนเพื่อป้องกัน
น�้ำท่วมและมลภำวะจำกระบบระบำยน�้ำและพื้นที่โดยรอบที่มีกำรขุดดิน128

         
      4.1.4 Board of Engineers Malaysia Guideline NO: 001 (THE ROLE AND 
RESPONSIBILITY OF PROFESSIONAL ENGINEERS FOR TEMPORARY WORKS DURING 
CONSTRUCTION STAGE): เป็นกฎเกณฑ์ที่ออกมำเมื่อ	 21	 สิงหำคม	 ค.ศ.	 2015	 โดยสภำวิศกรรม
แห่งมำเลเซีย	 (Board	of	Engineers	Malaysia	 -	BEM)	โดยกำรใช้อ�ำนำจตำมวรรค	4	 (1)	 (f)	ของพระ
รำชบัญญัติกำรลงทะเบียนวิศวกร	 ค.ศ.	 1967	 เพื่อเป็นกำรก�ำหนดกฎเกณฑ์และควำมรับผิดชอบของ
วิศวกรมืออำชีพ	 ส�ำหรับกำรท�ำงำนชั่วครำวในระหว่ำงขั้นตอนกำรก่อสร้ำงตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับ
นี้129	 ซึ่งมีข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องควำมปลอดภัยในงำนขุดดินและถมดินอยู่หลำยประกำร	 เช่น	 ข้อ	
4	 ซึ่งเป็นกำรจ�ำแนกประเภทของงำนชั่วครำว	 (Classification	of	 Temporary	Works)	 ว่ำงำนชั่วครำว
ประเภทใดบ้ำงที่เกี่ยวข้องกับงำนขุดดิน	(Excavation	Work)	โดยสำมำรถแบ่งประเภทงำนที่เกี่ยวข้องกับ
งำนขุดได้	2	ประเภทคือ	

-	ประเภทที่ 1 งานชั่วคราวที่ไม่ส�าคัญ (Minor Temporary Works):	 เป็นงำน
ชั่วครำวท่ีเม่ือเกิดควำมล้มเหลว	มีข้อบกพร่อง	หรือเกิดกำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรบริกำร	จะไม่ส่งผลก
ระทบต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของประชำชนและคนงำน	 งำนประเภทนี้จะไม่ต้องกำรกำรรับรองจำก
วิศวกรมืออำชีพ	แต่ยังต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์	กฎหมำยและพระรำชบัญญัติ	ที่เกี่ยวข้อง	(เช่น	หลักเกณฑ์
ของ	DOSH	เป็นต้น)	โดยมีตัวอย่ำงงำนท่ีเกี่ยวข้อง	คือกำรขุดดินซ่ึงต้ืนกว่ำ	1.5	เมตร	ในทุกทิศทำง	โดยมี
ควำมลำดชันมำกกว่ำ	27	องศำโดยไม่มีกำรสะสมของวัสดุที่เกิดจำกกำรขุด130
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12418.4	All	work	carried	out	on	a	road	or	highways	shall	have	an	approval	of	the	road	controlling	authority	before	any	work	starts…	
12518.6	The	excavation	site	and	its	vicinity	shall	be	checked	by	a	designated	person	after	every	rainstorm	or	other	hazard-increasing	
occurrence…
12618.9	Excavated	materials	and	other	superimposed	loads	shall	be	placed	at	a	safe	distance	from	the	edge	of	open	excavation...
12718.11	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.
12818.12	De-watering	and	de-silting	facilities	should	be	provided	to	prevent	floods	and	pollution	of	the	drainage	system	and	surrounding	
areas.	
129In	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
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-	ประเภทท่ี 2 งานชั่วคราวที่ส�าคัญ (Major Temporary Works):	เป็นงำนช่ัวครำว
ที่เม่ือเกิดควำมล้มเหลว	 มีข้อบกพร่อง	 หรือเกิดกำรสูญเสียควำมสำมำรถในกำรบริกำร	 อำจส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตและควำมปลอดภัยของประชำชนและคนงำน	ซึ่งงำนประเภทนี้จะต้องได้รับกำรออกแบบรับรองและ
ดูแลโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชำญส�ำหรับงำนชั่วครำวโดยเฉพำะ	 (PETW)	 โดยมีตัวอย่ำงของงำนที่เก่ียวข้อง	 คือ
กำรขุดดินช่ัวครำว	(Temporary	Excavations)	ที่ไม่อยู่ในงำนประเภทที่	1	และ	ประเภทที่	3131

และข้อ 5132 ซึ่งเป็นกำรก�ำหนดบทบำทและควำมรับผิดชอบของวิศวกรมืออำชีพ 
ในงำนช่ัวครำว	(Role	and	Responsibility	of	Professional	Engineers	on	Temporary	Works)	ซึ่ง
ข้อนี้ได้ก�ำหนดว่ำ	วิศวกรมืออำชีพท่ีได้รับควำมไว้วำงใจในกำรออกแบบของงำนชั่วครำวจะต้องมีคุณสมบัติ
ตำมที่หลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด	เช่น	จะต้องปฏิบัติงำนในสำขำทำงวิศวกรรมที่ตนเองได้ลงทะเบียนไว้กับ	BEM	
(Board	of	Engineers	Malaysia)133	จะต้องปฏิบัติเฉพำะงำนที่เขำมีประสบกำรณ์และควำมสำมำรถเท่ำนั้น	
เพื่อควำมปลอดภัยและผลประโยชน์สำธำรณะ134	จะต้องออกแบบและควบคุมงำนชั่วครำวตำมมำตรฐำนที่
เก่ียวข้อง	ตำมหลักเกณฑ์ของกำรปฏิบัติงำนและหลักกำรปฏิบัติด้ำนวิศวกรรมที่ดี135	เป็นต้น					 	

4.2 เพื่อการควบคุมมาตรฐานของงานขุดดินและถมดิน (Controlling Standard of Land 
Excavation and Landfill Work):	กลุ่มนี้มีขึ้นเพื่อให้เกิดวัตถุประสงค์หลัก	2	ประกำร	คือ	เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพในกำรขุดดินและถมดินอย่ำงสูงสุด	 และเพื่อไม่ให้กำรขุดดินและถมดินท�ำลำยช้ันดิน 
และส่ิงแวดล้อม	โดยมีกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับเจตนำรมณ์ดังกล่ำว	ดังนี้

 
  4.2.1 Solid Waste and Public Cleansing Management 

1304.1	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.
1314.2	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:	…
1331)	He	must	practice	within	the	discipline	of	engineering	he	is	registered	with	BEM.	
1342)	He	must	only	practice	on	works	that	he	has	the	necessary	experiences	and	competence	to	safeguard	public	safety	and	interest.
1354)	He	shall	design	and	supervise	the	Temporary	Works	according	to	the	relevant	standards,	code	of	practice	and	good	engineering	
practice
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Act 2007 (Act 672):	พระรำชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมกำรบริหำรจัดกำรของเสีย	(ขยะ)	
และกำรรักษำควำมสะอำดท่ีสำธำรณะ	 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรรักษำสุขอนำมัยที่เหมำะสม	 และส�ำหรับ
เร่ืองอื่น	ๆ 136	มีบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมมำตรฐำนของงำนขุดดินและถมดินเพ่ือให้กำร
ก�ำจัดของเสียเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่หลำยมำตรำ	เริ่มต้นจำกมาตรา 2137	ที่วำงบทนิยำมอธิบำย
ค�ำว่ำ	“กำรก�ำจัด”	(disposal)	ว่ำหมำยถึง	กำรก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีกำรต่ำง	ๆ	ซ่ึงรวมไปถึง	“กำรฝัง
ดิน”	(Landfill)	ด้วย ซึ่งส�ำหรับเรื่องกำรควบคุมกระบวนกำรก�ำจัดของเสียจะมีระบุอยู่ในหมวดที่ 8138	ของ
พระรำชบัญญัติน้ี	วำงหลักไว้ว่ำ	ของเสียต่ำง	ๆ 	ที่จะต้องถูกควบคุมและก�ำจัดโดยวิธีต่ำง	ๆ 	อันรวมไปถึงกำร
ฝังดิน	จะต้องมีกำรควบคุมตำมวิธีกำรท่ีกฎหมำยก�ำหนด	เช่น	มาตรา 71139ที่ก�ำหนดเรื่องกำรห้ำมกระท�ำ
ใด	ๆ 	ต่อของเสียที่ต้องถูกควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญำต	หรือมาตรา 72140	ที่ก�ำหนดเรื่องกำรห้ำมมิให้มีกำรน�ำ
ของเสียที่ต้องถูกควบคุมออกไปโดยไม่ได้รับอนุญำต	เป็นต้น	

4.2.2 Mineral Development Act 1994 (Act 525):	พระรำชบัญญัติฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่ อสร ้ ำ งกำรตรวจสอบและกำรควบคุมกำรส� ำ รวจ 	 และกำรท� ำ เหมื องแร ่ ธ ำตุ และสินแร ่ 
ต่ำง	ๆ 	และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้อง141	โดยมีบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมมำตรฐำน
ของงำนขุดดินและถมดิน	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรขุดดินถมดินอันเกี่ยวกับกิจกำรเหมืองแร่เป็นไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดอยู่หลำยมำตรำ	 เริ่มต้นจำก	มาตรา 3142	ที่วำง
บทนิยำมอธิบำยค�ำว่ำ	“เหมือง”	ว่ำให้หมำยถึงสถำนที่ใด	ๆ	รวมไปถึง	“กำรขุด”	หรือกำรท�ำงำนในสถำน
ที่น้ัน	หรือกำรด�ำเนินกำรใด	ๆ 	ท่ีเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกำรท�ำเหมืองตำมมำตรำนี้	ต่อมำได้ก�ำหนดถึงหน้ำที่
ของผู้ด�ำเนินกิจกำรเหมืองตำมมาตรา 10 (1)143ว่ำ	 ผู้ถือใบอนุญำตกำรท�ำเหมืองไม่ว่ำจะในฐำนะเจ้ำของ
กรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้เช่ำพื้นที่ท�ำเหมือง	 จะต้องส่งแผนปฏิบัติกำรท�ำเหมืองให้แก่อธิบดี	 (ซึ่งได้รับกำรแต่ง
ตั้งโดยรัฐมนตรี	 ตำมกำรอำศัยอ�ำนำจในมำตรำ	 4	 ของพระรำชบัญญัติฉบับนี้)	 เพ่ือกำรขออนุมัติกำรท�ำ
เหมือง	ก่อนเริ่มงำนใด	ๆ 	ในพื้นที่กำรท�ำเหมือง	โดยรำยละเอียดของแผนดังกล่ำวต้องครบถ้วนตำมที่ก�ำหนด
ไว้ในมาตรา 10 (2)144	รวมไปถึงก่อนท่ีจะท�ำกำรเริ่มงำนกำรพัฒนำใด	ๆ	อันเกี่ยวกับกำรพัฒนำเหมือง	ผู้
ถือใบอนุญำตกำรท�ำเหมืองไม่ว่ำจะในฐำนะเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้เช่ำพื้นที่ท�ำเหมือง	 จะต้องส่งค�ำ
แจ้งเตือนอันแสดงถึงเจตนำที่จะกระท�ำกำรดังกล่ำว	 ให้อธิบดีและอธิบดีธรณีวิทยำและกำรส�ำรวจทรำบ	
ตำมควำมในมาตรา 11 (2)145	และกำรท�ำเหมืองรวมถึงกระบวนกำรอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องกับกำรท�ำเหมือง	ซึ่ง
รวมถึงกำรขุดดินถมดิน	 จะต้องด�ำเนินกำรตำมแนวทำงปฏิบัติที่ดีและปลอดภัย	 และมำตรฐำนด้ำนส่ิง

136An	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.
1372.	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;
138PART	VIII	CONTROL	OF	SOLID	WASTE	GENERATORS	AND	PERSONS	IN	POSSESSION	OF	CONTROLLED	SOLID	WASTE
13971.		Prohibition	against	unauthorized	depositing,	treatment,	etc.,	of	controlled	solid	waste.
14072.		Prohibition	against	unauthorized	escape	of	any	controlled	solid	waste.
141An	Act	to	provide	for	the	inspection	and	regulation	of	the	exploration	and	mining	of	minerals	and	mineral	ores	and	for	other	matters	
connected	therewith.
142Interpretation
	 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;
143Submission	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.		
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แวดล้อมอันก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้	และตำมกฎหมำยใด	ๆ	ที่เป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับเรื่องสิ่ง
แวดล้อม	ซึ่งถือเป็นกฎหมำยอื่น	ๆ 	ที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินได้เปิดช่องให้ใช้บังคับแทนได้	ตำม
ควำมในมาตรา 13146	ซึ่งหำกบุคคลใดฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัติ	2	มำตรำก่อนหน้ำดังกล่ำว	ถือว่ำ
เป็นกำรกระท�ำควำมผิดตำมมาตรา 39147	รวมไปถึงหำกเป็นกรณีเฉพำะที่เก่ียวกับกำรไม่ส่งแผนปฏิบัติกำร
ท�ำเหมืองหรือควำมล้มเหลวที่ปฏิบัติตำมแผนกำรท�ำเหมืองดังกล่ำว	ของบุคคลผู้ถือใบอนุญำตกำรท�ำเหมือง
ไม่ว่ำจะในฐำนะเจ้ำของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือผู้เช่ำพ้ืนท่ีท�ำเหมืองต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหน่ึงแสนริงกิต	
หรือจ�ำคุกไม่เกินห้ำปี	หรือท้ังจ�ำท้ังปรับ	ตำมมาตรา 40148

 
อีกทั้งมาตรา 23149	ของพระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้วำงหลักไว้ว่ำ	เจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจหน้ำที่

ในเร่ืองเหมือง	(mines	officer)	ซึ่งได้รับกำรแต่งต้ังตำมมำตรำนี้	ย่อมมีอ�ำนำจที่จะกระท�ำกำรต่ำง	ๆ	ตำม	
(a)	ถึง	(f)	ซึ่งถือเป็น	“กำรใช้อ�ำนำจทำงปกครอง”	ของเจ้ำหน้ำที่รัฐในกำรบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย

      4.2.3 Geological Survey Act 1974 (Act 129):	พระรำชบัญญัติฉบับนี้วัตถุประสงค์ 
เพื่อควบคุมและก�ำกับดูแลกำรส�ำรวจทำงธรณีวิทยำ	 เ พ่ือกำรสร ้ำงคลังข ้อมูลทำงธรณีวิทยำ	 
และเพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับเรื่องท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คำดคิด150	มีบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุม
มำตรฐำนของงำนขุดดินและถมดิน	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรขุดดินถมดินอันเก่ียวเนื่องกับกำรส�ำรวจ 
ทำงธรณีวิทยำเป็นไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพอยู่หลำยมำตรำ	โดยเริ่มต้นจำก	มาตรา 2151	ซ่ึงวำงบทนิยำม
อธิบำยค�ำว่ำ	 “กำรส�ำรวจทำงธรณีวิทยำ”	 ว่ำหมำยถึงกำรตรวจสอบอย่ำงเป็นระบบเกี่ยวกับพื้นผิว 
หรือรำยละเอียดของโลกโดยมีหรือปรำศจำกควำมช่วยเหลือด้ำนกำรวัดทำงกำยภำพหรือทำงเคมี	 ตำมมำ
ด้วยมาตรา 14152	ท่ีวำงหลักว่ำ	บุคคลใด	ๆ	ที่ท�ำกำรเจำะ	ขุด	หรือขยำยขนำดของหลุม	เพลำ	อุโมงค์	หรือ
กำรขุดอ่ืน	ๆ	ลงไปยังชั้นหิน	จะต้องแจ้งรำยละเอียดดังกล่ำวให้อธิบดีผู้รับผิดชอบทรำบเป็นครำว	ๆ	ไป	แต่
มำตรำนี้จะไม่ใช้บังคับกับบุคคลซึ่งท�ำกำรขุดโดยบังเอิญเพื่อกำรก่อสร้ำงอำคำรช้ันเดียวหรือสองชั้น	 และ
บุคคลซึ่งท�ำกำรขุดตำมบทบัญญัติของกฎหมำยใด	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้องกับกำรท�ำเหมืองในขณะท่ีมีผลใช้บังคับ	ซึ่ง
หำกบุคคลใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติตำมพระรำชบัญญัตินี้	ถือว่ำมีควำมผิดตำมมาตรา 18 (1)153ต้องระวำงโทษ

144(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.
145Notices	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.
146Good	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.
147Various	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.
148Penalty	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.
149Enforcement	by	mines	officer
	 23.	A	mines	officer	may	for	the	purpose	of	enforcing	this	Act—	…
150An	Act	to	regulate	and	control	geological	surveys,	to	establish	geological	archives	and	to	provide	for	matters	incidental	thereto.
1512.	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;
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ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นริงกิตและโทษปรับห้ำสิบริงกิตต่อวันส�ำหรับทุกวันในระหว่ำงที่กำรฝ่ำฝืนยังคงด�ำเนิน
อยู่		

        4.3 กฎหมายเพ่ือควบคุมการก่อสร้างให้เกิดมาตรฐาน ปลอดภัย และสอดคล้องกับการ
บริหารจัดการภูมิทัศน์ ผังเมืองและที่ดิน:	โดยมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเจตนำรมณ์ดังกล่ำว	ดังนี้ 

       4.3.1 Street, Drainage and Building Act 1974 (Act 133): พระรำชบัญญัติฉบับ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขและรวบรวมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับถนน	ทำงระบำยน�้ำ	และอำคำรในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินทังหมด	และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เก่ียวข้อง154	กล่ำวคือ	เพื่อกำรปรับปรุงและรวบรวม
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับถนน	ทำงระบำยน�้ำ	และอำคำรซึ่งอยู่ภำยใต้อ�ำนำจกำรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก
เขตพื้นที่ของมำเลเซีย155	มีบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองกำรวำงแผนงำนขุดดินและถมดินอยู่หลำย
มำตรำ	โดยมำตรำหลักม่ีเก่ียวข้องกับเรื่องดังกล่ำวคือ	มาตรา 70A	ซ่ึงเนื้อหำหลักของมำตรำนี้คือเร่ือง	“งำน
ดิน”	(Earthworks) มาตรา 70A (18)156	วำงหลักขยำยนิยำมของค�ำว่ำ	“งำนดิน”	ตำมมำตรำนี้และอนุ
บัญญัติที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้	ว่ำให้หมำยควำมรวมถึง	“กำรกระท�ำใด	ๆ	ที่เป็นกำรเปิดหน้ำ
ดิน	กำรปรับระดับ	กำรถมโดยใช้วัสดุปลูกสร้ำง	กำรลงเสำเข็ม	กำรสร้ำงฐำนรำก	กำรล้มต้นไม้ลงในที่ดิน	
หรือกำรกระท�ำอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องกับท่ีดินหรือส่งผลกระทบต่อที่ดินด้วย”	 ซ่ึงกำรปรับระดับ	 (grading)	นั้น
รวมถึงกำรขุดดินและถมดินโดยสภำพ	โดยบทบัญญัติในมำตรำนี้ถือเป็น	“แม่บทหลัก”	ในกำรวำงมำตรฐำน
ในกำรก�ำหนดวิธีกำรขุดดินถมดินอย่ำงถูกต้องในกำรก่อสร้ำงอำคำร	ซึ่งวำงหลักกฎหมำยต่ำง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง
ไว้	ดังน้ี

มาตรา 70A (1)157	วำงหลักว่ำ	“ห้ำมมิให้ผู้ใดเริ่มหรือด�ำเนินงำนดินต่อไปไม่ว่ำจะด้วย
ตนเอง	 หรืออนุญำตให้มีกำรเริ่มหรือด�ำเนินกำรโดยไม่ได้รับอนุญำตและยังไม่ได้ย่ืนแบบแปลนและรำย
ละเอียดประกอบแบบให้หน่วยงำนของรัฐส่วนท้องถิ่นพิจำรณำก่อน”	ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง	“หน้ำที่”	ของผู้
ด�ำเนินกำรด้ำนงำนดินที่จะต้องรอกำรอนุญำตและต้องแจ้งรำยละเอียดท่ีเก่ียวข้องต่อเจ้ำหน้ำที่รัฐประจ�ำ
ท้องถิ่นน้ัน	ๆ	ทรำบเสียก่อน	จึงจะด�ำเนินงำนได้	 และแสดงให้เห็นได้ว่ำมำเลเซียใช้ระบบกำรควบคุมดูแล
กิจกรรมกำรขุดดินและถมดินด้วยระบบอนุญำต	(Permit	System)

มาตรา 70A (2)158	วำงหลักว่ำ	“หำกงำนดินมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรก่อสร้ำงอำคำร	
ถนน	ท่อระบำยน�้ำ	ทำงระบำยน�้ำ	คันดิน	ท่อสำยส่ง	ท่อน�้ำ	หรือจุดประสงค์อื่น	ๆ	และหำกงำนก่อสร้ำงนั้น

		15214.		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.
15318.	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.
154An	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.
155สรปุจำกเอกสำร	“โครงกำรศกึษำ	วเิครำะห์	เปรยีบเทียบและแปลกฎหมำยในกลุม่ประเทศอำเซยีน	ในเรือ่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคมุอำคำรเพือ่เตรยีมควำม
พร้อมในกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน”
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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พระรำชบัญญัตินี้หรืออนุบัญญัติที่ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตินี้ก�ำหนดให้ต้องมีกำรยื่นแบบแปลน 
และรำยกำรประกอบแบบ	 ก็ให้ท�ำกำรยื่นแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบของทั้งงำนดินและงำน
ก่อสร้ำงน้ันไปพร้อมกัน”	 กล่ำวคือ	 หำกเป็นประเภทงำนดินตำมที่กฎหมำยก�ำหนดให้มีกำรยื่นแบบแปลน
และรำยกำรประกอบแบบ	 ก็จะต้องเป็น	 “หน้ำที่”	 ของผู้ด�ำเนินงำนดินที่จะต้องปฏิบัติตำมบทบัญญัติดัง
กล่ำว

มาตรา 70A (3)159	วำงหลักว่ำ	“ในกำรพิจำรณำอนุญำตตำมอนุมำตรำ	(1)	หน่วยงำน 
ของรัฐส่วนท้องถ่ินอำจใช้ดุลพินิจในกำรวำงเงื่อนไขใด	 ๆ	 เพิ่มเติมตำมที่เห็นสมควร”	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง	
“อ�ำนำจของหน่วยงำนรัฐส่วนท้องถิ่น”	 ที่สำมำรถที่จะใช้ดุลพินิจตำมที่กฎหมำยอนุญำต	 ในกำรก�ำหนด
เง่ือนไขเพ่ิมเติมได้

มาตรา 70A (4)160	วำงหลักว่ำ	“ในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วว่างานดินน้ันก่อให้เกิด
หรือมีแนวโน้มว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตหรือทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐ
ส่วนท้องถิ่นอาจออกค�าสั่งระงับงานดินส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ และให้การออกค�าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด
และไม่อาจอุทธรณ์ฎีกาต่อไปยังศาลใด ๆ ได้”	ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึง	“อ�ำนำจทำงปกครองของหน่วยงำน
รัฐส่วนท้องถิ่น”	ท่ีสำมำรถ	“ออกค�ำสั่งทำงปกครอง”	ในกำรระงับกำรด�ำเนินงำนดินทั้งหมดหรือบำงส่วน
ได้	ในกรณีที่มีหลักฐำนจำกกำรตรวจสอบแล้วว่ำ	เกิดหรือมีแนวโน้มเกิดผลกระทบต่อประชำชน	

มาตรา 70A (5)161	 วำงหลักว่ำ	“โดยไม่กระทบต่ออนุมำตรำ	 (4)	 ให้หน่วยงำนของรัฐ 
ส่วนท้องถิ่นอำจออกข้อปฏิบัติใด	ๆ 	ตำมท่ีเห็นสมควรในกำรด�ำเนินงำนดิน	และให้ผู้รับค�ำสั่งมีหน้ำที่ปฏิบัติ
ตำมให้ถูกต้อง	โดยหำกไม่ปฏิบัติตำม	หน่วยงำนของรัฐส่วนท้องถิ่นอำจออกค�ำสั่งระงับงำนดินทั้งหมดหรือ
บำงส่วนได้”	ซึ่งก็เป็นกำร	“ขยำยอ�ำนำจทำงปกครองของหน่วยงำนรัฐส่วนท้องถิ่น”	เพิ่มจำกอนุมำตรำ	(4)	
ไปถึงกรณีที่มีกำรฝ่ำฝืนข้อปฏิบัติของหน่วยงำนรัฐส่วนท้องถิ่น

มาตรา 70A (6)162	วำงหลักว่ำ	“แม้จะมีบทบัญญัติตำมอนุมำตรำ	(4)	และ	(5)	บัญญัติ 
ไว้แล้วก็ตำม	หน่วยงำนของรัฐส่วนท้องถ่ินอำจสั่งกำรด้วยตนเองให้มีกำรด�ำเนินกำร	หรืออำจให้มีมำตรกำร 
ใด	 ๆ	 ตำมที่เห็นว่ำมีควำมจ�ำเป็น	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้โดยตรงหรือเป็นมำตรกำรเสริมประกอบกับกำรออก 
ข้อปฏิบัติตำม	อนุมำตรำ	(4)	หรือ	(5)	ด้วยก็ได้”	กล่ำวคือหน่วยงำนของรัฐส่วนท้องถิ่นสำมำรถ	“ด�ำเนิน
กำรทำงปกครองใด	ๆ”	เพื่อสนับสนุนหรือใช้เพิ่มเติมจำกหลักในอนุมำตรำ	(4)	และ	(5)	ก็ได้

มาตรา 70A (7)163	 วำงหลักว่ำ	 “เมื่อมีกำรสั่งระงับงำนดินแล้ว	 หน่วยงำนของรัฐ 
ส่วนท้องถิ่นอำจอนุญำตให้ด�ำเนินงำนท่ีได้ปฏิบัติตำมเง่ือนไขหรือข้อปฏิบัติแล้วต่อได้”	กล่ำวคือ	หน่วยงำน
รัฐก็สำมำรถ	“ออกค�ำสั่งทำงปกครอง”	เพื่ออนุญำตให้ด�ำเนินงำนดินต่อได	้

158	(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).
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มาตรา 70A (9)164	วำงหลักว่ำ	“ผู้ใดฝ่ำฝืนบทบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติหรือ
ค�ำสั่งที่ออกตำมมำตรำนี้	หรือกระท�ำกำรขัดขวำงหน่วยงำนของรัฐส่วนท้องถิ่นมิให้เข้ำไปในพ้ืนที่หรือปฏิบัติ
งำน	ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกินห้ำปีหรือปรับไม่เกิน	5	หมื่นริงกิต	(ประมำณ	374512.50	บำท)	หรือทั้งจ�ำ
ทั้งปรับ	และในกรณีท่ียังมีกำรฝ่ำฝืนกระท�ำควำมผิดอยู่	ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน	5	ร้อยริงกิต	(ประมำณ	
3745.12	บำท)	ต่อวัน	ตลอดช่วงระยะเวลำที่ไ่ด้มีกำรฝ่ำฝืน”	ซ่ึงสะท้อนถึง	“โทษทำงอำญำ”	อันเกิดจำก
ควำมผิดฐำน	 “ฝ่ำฝืนบทบัญญัติหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติหรือค�ำสั่งที่ออกตำมควำมในมำตรำนี้”	 หรือ	
“กระท�ำกำรขัดขวำงหน่วยงำนของรัฐส่วนท้องถิ่นมิให้เข้ำไป	 (ใช้อ�ำนำจทำงปกครอง)	 ในพื้นที่หรือปฏิบัติ
งำน”

มาตรา 70A (10)165	วำงหลักว่ำ	“ในกรณีที่ผู้ใดถูกตัดสินให้มีควำมผิดตำมอนุมำตรำ	(9)	
หน่วยงำนของรัฐส่วนท้องถ่ินอำจเพิกถอนกำรอนุญำตแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบตำมอนุมำตรำ	
(1)	และให้ผู้ที่ด�ำเนินงำนดินอยู่นั้นระงับกำรด�ำเนินงำนดิน	เมื่อได้รับหนังสือแจ้งเรื่องกำรเพิกถอนดังกล่ำว”	
กล่ำวคือ	เมื่อได้เกิดกำรกระท�ำควำมผิดทำงอำญำตำมอนุมำตรำ	(9)	แล้ว	หน่วยงำนรัฐส่วนท้องถิ่นสำมำรถ
อ้ำงกำรกระท�ำควำมผิดดังกล่ำวเพื่อ	“ออกค�ำสั่งทำงปกครอง”	ให้มีผลต่อผู้กระท�ำควำมผิดนั้นได้

มาตรา 70A (11)166วำงหลักว่ำ	 “เมื่อมีค�ำสั่งให้ระงับกำรด�ำเนินงำนดินตำมอนุมำตรำ	
(4)	และ	(5)	หรือเป็นผลจำกกำรเพิกถอนตำมอนุมำตรำ	(10)	แล้วไม่มีกำรปฏิบัติตำม	หน่วยงำนของรัฐส่วน
ท้องถิ่นอำจท�ำกำรขับไล่บคุคลใด	 ๆ	 หรือขนย้ำยอุปกรณ์	 ยำนพำหนะ	 เครื่องจักรหรือวัตถุอื่นใดออกจำก
พื้นที่ที่ด�ำเนินงำนดิน	 เพื่อเป็นกำรประกันได้ว่ำมีกำรระงับกำรด�ำเนินงำนดินแล้วอย่ำงแท้จริง	 และเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว	หน่วยงำนของรัฐส่วนท้องถ่ินอำจประสำนไปยังเจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจเพ่ือขอควำมช่วยเหลือ
ได้”	 ซึ่งสะท้อนถึงเรื่อง	 “อ�ำนำจทำงปกครอง”	 ของหน่วยงำนรัฐส่วนท้องถ่ิน	 รวมไปถึงอ�ำนำจในกำร	
“ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ”	อีกด้วย

มาตรา 70A (12)167	วำงหลักว่ำ	“ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐส่วนท้องถิ่นใช้อ�ำนำจด�ำเนิน
กำรตำมอนุมำตรำ	(6)	(11)	หรือ	(16)	ด้วยตนเอง	หน่วยงำนนั้นอำจเรียกให้เจ้ำของที่ดินที่มีกำรท�ำงำนดิน
น้ันช�ำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมใดตำมวิธีกำรและอัตรำที่ก�ำหนดไว้ในพระรำชบัญญัตินี้	 และให้หน่วย
งำนของรัฐส่วนท้องถิ่นท�ำกำรรับรองจ�ำนวนค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว	ทั้งน้ีให้หนังสือรับรองค่ำ
ใช้จ่ำยน้ีเป็นหลักฐำนอันเป็นท่ีสุด	และไม่อำจอุทธรณ์ฎีกำต่อไปยังศำลใด	ๆ	ได้”	ซ่ึงสะท้อนถึง	“มำตรกำร
บังคับทำงปกครอง”	ในลักษณะของตัวเงิน	ซ่ึงหน่วยงำนรัฐส่วนท้องถิ่นสำมำรถใช้	“อ�ำนำจทำงปกครอง”	
ของตนในกำรเรียกเอำมำได้
 															รวมไปถึงมาตรา 71168	ซึ่งวำงหลักกำรที่เกี่ยวข้องกับบทลงโทษในกรณีที่เกิดควำมวิบัต ิ
ในงำนดินที่ว่ำ	 ในกรณีที่เกิดควำมวิบัติอันเกี่ยวข้องกับงำนดินหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของงำนดิน	 ไม่ว่ำจะ
เกิดขึ้นในระหว่ำงด�ำเนินงำนดินหรือเกิดขึ้นเมื่องำนดินแล้วเสร็จ	และสำเหตุของกำรวิบัติดังกล่ำวเกิดจำก
เหตุดังต่อไปนี้	 (ไม่ว่ำจำกเหตุเดียวหรือหลำยสำเหตุประกอบกัน)	 ได้แก่	 สำเหตุจำกกำรปลูกสร้ำงที่ผิด

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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พลำด	 หรือขำดกำรควบคุมอำคำรที่เหมำะสมระหว่ำงกำรปลูกสร้ำง	 	 สำเหตุจำกกำรออกแบบผิดพลำด
หรือกำรค�ำนวณผิดพลำด	 หรือสำเหตุจำกกำรใช้ผิดประเภท	 ซึ่งเมื่อสำเหตุข้ำงต้นเกิดขึ้นกับงำนดินหรือ
ส่วนใดของงำนดิน	 กฎหมำยบัญญัติถึง	 “ควำมรับผิดชอบ”	 ในเรื่องดังกล่ำว	 ได้แก่	 รับผิดต่อกำรก่อสร้ำง
ที่ผิดพลำด	 หรือกำรขำดกำรควบคุมอำคำรที่เหมำะสมระหว่ำงกำรก่อสร้ำงนั้น	 รับผิดต่อกำรออกแบบ
และกำรค�ำนวนที่ผิดพลำด	 และรับผิดต่อกำรใช้งำนผิดประเภท	 ซึ่งผู้ต้องรับผิดชอบจำกควำมวิบัติในเหตุ
แห่งควำมรับผิดตำมที่บัญญัติข้ำงต้น	ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำแสนริงกิต	(ประมำณ	3,745,125	บำท)	
หรือจ�ำคุกไม่เกินสิบปี	หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ	และมาตรา 76169	ที่วำงหลักถึงเรื่อง	“กำรขุดหน้ำดินเพื่อควำม
ถูกสุขอนำมัยในกำรก่อสร้ำง”	 ที่ว่ำ	 “ห้ำมมิให้ปลูกสร้ำงอำคำรใหม่บนดินซึ่งเต็มไปด้วยอุจจำระ	 สัตว	์
พืช	 หรือเป็นที่ส�ำหรับทิ้งสิ่งดังกล่ำว	 จนกว่ำจะได้ก�ำจัดสิ่งดังกล่ำวออกไปโดยวิธีขุดหน้ำดินออกไป	 หรือ
พิจำรณำแล้วว่ำไม่มีสภำพเป็นอันตรำย	หำกผู้ใดจงใจกระท�ำกำร	เป็นเหตุให้กระท�ำกำร	หรือจงใจอนุญำต
ให้กระท�ำกำร	อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำนี้	ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำร้อยริงกิต	และปรับไม่เกินหนึ่งร้อย
ริงกิตต่อวัน	ตลอดช่วงระยะเวลำที่ได้มีกำรฝ่ำฝืนหลังจำกตัดสินว่ำได้กระท�ำผิด”

4.3.2 Town and Country Planning Act 1976 (Act 172): พระรำชบัญญัติฉบับ
นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรควบคุมกำรออกกฎระเบียบที่เหมำะสมส�ำหรับกำรวำงผังเมืองและผังประเทศ	และ
เพ่ือวัตถุประสงค์อื่นซึ่งเกี่ยวข้องหรือส่งเสริมเรื่องนั้น170	กล่ำวคือเพื่อกำรรวบรวมกฎหมำยและนโยบำยให้
เป็นหน่ึงเดียวเพื่อใช้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และควบคุมกำรวำงผังเมือง171 มีบทบัญญัติกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
เร่ืองกำรวำงแผนงำนขุดดินและถมดินอยู่หลำยมำตรำ	เร่ิมต้นจำกมาตรา 2172	ซ่ึงวำงบทนิยำมอธิบำยค�ำว่ำ	
“งำนดิน”	 (earthworks)	ว่ำหมำยรวมถึงกำรกระท�ำใด	ๆ	 เกี่ยวกับกำรขุดดิน	กำรปรับระดับพื้นดิน	กำร
เติมพื้นที่ว่ำงด้วยวัสดุใด	 ๆ	 หรือกำรตัดโค่นต้นไม้บนพื้นที่ใด	 ๆ	 หรือกำรกระท�ำใด	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับหรือ
รบกวนพื้นที่ใด	 ๆ	 ซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับกำรห้ำมมิให้บุคคลใช้หรือได้รับอนุญำตให้ใช้ที่ดินเป็นอย่ำงอื่น	
นอกจำกที่สอดคล้องกับแผนท้องถ่ิน	(local	plan)	ตำมมาตรา 18 (1)173	และกำรห้ำมมิให้บุคคลใดนอกจำก

167(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.
16871.	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.
16976.	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.
170An	Act	 for	the	proper	control	and	regulation	of	town	and	country	planning	 in	Peninsular	Malaysia	and	for	purposes	connected	
therewith	or	ancillary	thereto.
171สรปุจำกเอกสำร	“โครงกำรศกึษำ	วเิครำะห์	เปรยีบเทียบและแปลกฎหมำยในกลุม่ประเทศอำเซียน	ในเรือ่งกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคมุอำคำรเพือ่เตรยีมควำม
พร้อมในกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมอำเซียน”	
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หน่วยงำนรัฐในท้องถ่ิน	 เริ่มด�ำเนินกำรหรือด�ำเนินกำรพัฒนำใด	 ๆ	 เว้นแต่จะได้รับอนุญำตตำมมำตรำที่
เก่ียวข้องในกฎหมำยฉบับนี้เว้นแต่หำกเป็นกำรขุดดินใด	 ๆ	 รวมถึงกำรขุดดินเพื่อสร้ำงบ่อน�้ำที่ท�ำในกำร
ด�ำเนินงำนทำงกำรเกษตรตำมปกติในพื้นท่ีที่มีกำรแบ่งเขตเพื่อกำรเกษตร	ตำมมาตรา 19174ซ่ึงหำกบุคคล
ใดใช้หรือได้รับอนุญำตให้ใช้ท่ีดินหรืออำคำรใด	ๆ 	อันเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ	18	หรือเริ่มด�ำเนินกำรหรือด�ำเนิน
กำรหรือได้รับอนุญำตให้เริ่มด�ำเนินกำรหรือด�ำเนินกำรกำรพัฒนำใด	 ๆ	 ที่ขัดต่อมำตรำ	 19	 ถือว่ำกระท�ำ
ควำมผิด	ต้องระวำงโทษปรับไม่เกิน	5	แสนริงกิต	(ประมำณ	3,745,125	บำท)	หรือต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่
เกินสองปี	หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ	และในกรณีที่มีควำมผิดต่อเน่ืองอำจถูกปรับอีกห้ำพันริงกิต	(ประมำณ	37,451	
บำท)	ต่อวันในระหว่ำงท่ีกำรกระท�ำผิดนั้นด�ำเนินต่อไปตำมมาตรา 26175

4.3.3 Federal Territory (Planning) Act 1982 (Act 267): พระรำชบัญญัติฉบับนี้	
มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�ำบทบัญญัติส�ำหรับกำรควบคุมและกำรก�ำกับดูแลกำรวำงแผนที่เหมำะสมในดินแดน
สหพันธรัฐ	เพื่อกำรจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ	และเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องหรือเสริมเพ่ิมเติมจำก
เร่ืองดังกล่ำว176 มีบทบัญญัติกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องกำรวำงแผนงำนขุดดินและถมดินอยู่หลำยมำตรำ	
เช่น	มาตรา 19 (1)177	ท่ีวำงหลักไว้ว่ำ	ห้ำมมิให้บุคคลใดใช้	หรือเริ่มด�ำเนินกำรหรือด�ำเนินกำรพัฒนำอย่ำง
อื่นใดนอกเหนือจำกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนำหรือกำรอนุญำตที่มีกำรกำรวำงแผนใด	 ๆ	 ที่ได้รับภำยใต้
เน้ือหำเก่ียวกับกำรพัฒนำ	และมาตรา 20 (2) (e)178	ซ่ึงก�ำหนดยกเว้นให้กำรขุดดิน	(รวมถึงกำรขุดบ่อน�้ำ)	
ที่ท�ำอย่ำงเป็นปกติส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรทำงกำรเกษตร	ไม่จ�ำเป็นต้องได้รับกำรอนุญำตท่ีมีกำรวำงแผนไว้
แล้ว	(planning	permission)	อันเป็นข้อยกเว้นจำก	(1)	ซ่ึงถ้ำบุคคลใดเร่ิมด�ำเนินกำรหรือด�ำเนินกำรพัฒนำ
ในส่วนที่ขัดต่อมำตรำ	19	(1)	หรือใช้หรือได้รับอนุญำตให้ใช้ที่ดินใด	ๆ 	ในกำรฝ่ำฝืนมำตรำส่วนนั้น	หรือเริ่ม
ด�ำเนินกำรหรือด�ำเนินกำรพัฒนำในส่วนท่ีขัดต่อมำตรำ	20	(1)	ถือว่ำกระท�ำควำมผิดตำมมาตรา 26179	ต้อง
ระวำงโทษปรับไม่เกิน	5	หมื่น	(3,745,125	บำท)	ริงกิต	และในกรณีที่มีควำมผิดต่อเนื่อง	ค่ำปรับเพิ่มเติม
อำจขยำยได้ถึงห้ำร้อยริงกิตทุกวันในระหว่ำงที่ควำมผิดยังคงด�ำเนินต่อไป

172Interpretation
	 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;
173Use	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
174Prohibition	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;
175Offences	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.
176An	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.
177Use	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;
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5. บทสรุปและข้อพิจารณาส�าหรับกฎหมายไทย

เมื่อพิจำรณำเนื้อหำและเจตนำรมณ์ของกฎหมำย	 รวมไปถึงหน้ำที่องค์กรที่รับผิดชอบในเรื่อง
กำรขุดดินและถมดินของสหพันธรัฐมำเลเซียแล้ว	 จะเห็นว่ำกฎหมำยและหลักเกณฑ์ทุกฉบับข้ำงต้น	 มุ่ง
ควบคุมกำรใช้ประโยชน์จำกท่ีดิน	เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบ	โดยมีกำรให้อ�ำนำจเจ้ำหน้ำที่รัฐ
และหน่วยงำนส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยด้วย	เหล่ำนี้สะท้อนออกมำเป็น
หลักกำรส�ำคัญของกำรมีกฎหมำยและหลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินออกเป็นประกำรต่ำง	ๆ	ดังนี้

ประการที่หนึ่ง	 คือ	 เป็นกฎหมำยและหลักเกณฑ์ที่คุ ้มครองลูกจ้ำงและประชำชนด้ำน 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สิ่งแวดล้อม	สุขอนำมัย	ไม่ให้ได้รับผลกระทบจำกผู้ด�ำเนินกำรดังกล่ำว

ประการที่สอง	 คือ	 เป็นกฎหมำยที่มีลักษณะกระจำยอ�ำนำจไปสู่ท้องถิ่น	 ซ่ึงส�ำหรับสหพันธรัฐ
มำเลเซีย	ค�ำว่ำ	“ท้องถิ่น”	หมำยถึงหน่วยงำนและเจ้ำหน้ำที่ระดับมลรัฐ	ดังที่ปรำกฏว่ำมีกำรให้อ�ำนำจหน่วย
งำนท้องถิ่น	

ประการที่สาม	 เนื่องจำกในกำรปฏิบัติงำนเพื่อบังคับกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยของเจ้ำหน้ำที่
รัฐ	ทั้งส่วนกลำงและระดับมลรัฐนั้น	เข้ำลักษณะของกำรใช้	“อ�ำนำจทำงปกครอง”	ดังนั้น	หำกมีข้อพิพำท
เกิดข้ึน	จะด้วยกำรละเมิดสิทธิของประชำชน	หรือแม้แต่ผู้ประกอบกำรเกินสมควรหรือไม่ก็ตำม	ต้องถือเป็น	
“คดีปกครอง”	ซึ่งจะต้องมีกำรยื่นค�ำร้องต่อศำลยุติธรรม	 	ทั้งนี้	 เนื่องจำกมำเลเซียเป็นประเทศที่ใช้ระบบ
ศำลเดี่ยว	(unified	court)	ตำมอย่ำงประเทศอังกฤษ	ซ่ึงมีระบบกฎหมำยแบบจำรีตประเพณี	(common	
law)	ดังน้ัน	จะไม่มีศำลปกครองในมำเลเซีย	ทุกคดีมีควำมเท่ำเทียมกัน	จะต้องขึ้นศำลระบบเดียวกัน	คือ	
ศำลยุติธรรม	ซึ่งมีอยู่เพียงระบบเดียวเท่ำน้ัน	ซ่ึงในท้ำยที่สุด	กำรจะด�ำเนินกำรเพื่อให้กำรใช้ประโยชน์จำก
ที่ดินเกิดประสิทธิภำพสูงสุด	และมีผลกระทบต่อประชำชนและส่ิงแวดล้อมน้อยที่สุด	ภำครัฐทั้งในระดับท้อง
ถิ่นและรัฐบำลกลำงต้องเข้ำมำมีบทบำทตำมท่ีกฎหมำยให้อ�ำนำจในกำรก�ำกับ	ควบคุมดูแล	ตรวจสอบ	ตลอด
จนกำรด�ำเนินคดีและเยียวยำผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	เพื่อให้กำรใช้อ�ำนำจจำมกฎหมำยในกำรบริหำรงำนเกี่ยว
กับงำนขุดดินและถมดินเกิดประสิทธิภำพสูงสุด	อย่างไรก็ตาม Street, Drainage and Building Act 
1974 (Act 133) มาตรา 70A (4)  วางหลักว่า “ในกรณีที่มีการตรวจสอบแล้วว่างานดินนั้นก่อให้เกิด
หรือมีแนวโน้มว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของชีวิตหรือทรัพย์สิน หน่วยงานของรัฐ
ส่วนท้องถิ่นอาจออกค�าสั่งระงับงานดินส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดได้ และให้การออกค�าสั่งดังกล่าวเป็นที่สุด 
และไม่อาจอุทธรณ์หรือขอให้ทบทวนต่อไปยังศาลใด ๆ  ได้” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง “อ�านาจทางปกครอง
ที่เด็ดขาดของหน่วยงานรัฐส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มีเหตุส�าคัญอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ” ที่สามารถ 
“ออกค�าส่ังทางปกครอง” ในการระงับการด�าเนินงานดินทั้งหมดหรือบางส่วนได้ ในกรณีที่มีหลักฐาน
จากการตรวจสอบแล้วว่า เกิดหรือมีแนวโน้มเกิดผลกระทบต่อประชาชน โดยกฎหมายให้ความส�าคัญ
กับการคุ้มครองสิทธิของประชาชนถึงขนาดท่ีห้ามมิให้มีการอุทธรณ์หรือโต้แย้งไม่ว่าในกระบวนการฝ่าย
บริหารหรือต่อศาล ระบบอนุญาตในกฎหมายฉบับดังกล่าวก็ให้อ�านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินอย่างค่อน
ข้างกว้างขวาง ทั้งในส่วนของการก�าหนดเง่ือนไขประกอบการอนุญาต การก�าหนดมาตรฐานต่าง ๆ  ไป
จนถึงมาตรการทางปกครองเพ่ือบังคับการตามกฎหมาย และระบบอนุญาตที่มีความยืดหยุ่นดังกล่าว
ย่อมเปิดช่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถก�าหนดให้ใช้มาตรฐานทางเทคนิค ไม่ว่าจะเป็น Malaysian 
Standard (กรณีภาครัฐได้มีการศึกษาแล้ว) หรือ British Standard (ในฐานะมาตรฐานสากล) บังคับ
ต่อกิจกรรมการขุดดินหรือถมดินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความจ�าเป็นต้องระบุให้ใช้บังคับไว้ใน
กฎหมาย

179Offences	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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 อน่ึง	Street,	Drainage	and	Building	Act	1974	(Act	133)	มิได้แยกกระบวนกำรขออนุญำต 
ขุดดินหรือถมดินเพื่อกำรก่อสร้ำงออกจำกกรณีขุดดินหรือถมดินทั่วไปซึ่งเป็นประโยชน์ต่อควำมง่ำยในกำร
บังคับใช้กฎหมำยเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทยซ่ึงแยกกระบวนกำรขุดดินท่ัวไปกับกำรขุดดิน
เพื่อกำรก่อสร้ำงอำคำรไว้ต่ำงหำกจำกกัน	 และบังคับกำรตำมกฎหมำยคนละฉบับอันก่อให้เกิดช่องว่ำงใน
ทำงกฎหมำยบำงประกำร	 เช่น	 กรณีพบว่ำมีกำรเปล่ียนเจตนำเป็นกำรก่อสร้ำงอำคำรในภำยหลัง	 หรือ
มำตรกำร	EIA	ท่ียังไม่อำจบังคับให้ด�ำเนินกำรได้	อย่ำงไรก็ตำม	กฎหมำยฉบับนี้ก็ได้ก�ำหนดโทษอำญำกรณี
กำรฝ่ำฝืนมำตรำ	 70A	 ค่อนข้ำงสูง	 กำรน�ำบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษทำงอำญำในกรณีดังกล่ำวมำใช้ศึกษำ
เปรียบเทียบจึงต้องพิจำรณำด้วยควำมรอบคอบ	เนื่องจำกอำจเป็นโทษข้ันสูงท่ีกฎหมำยมุ่งประสงค์จะลงโทษ
ในกรณีกำรขุดดินหรือถมดินเพื่อกำรก่อสร้ำงมำกกว่ำกำรขุดดินหรือถมดินในกรณีทั่วไป	
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บทที่ 7 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

 คณะที่ปรึกษาเห็นควรจัดท�าบทสรุปในเชิงเปรียบเทียบในลักษณะตารางเพ่ือความสะดวก
ในการพิจารณา พร้อมทังข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ 

1. ตารางบทสรุป 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ

ไทย สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น สหรำชอำณำจักร สหพันธรัฐมำเลเซีย ข้อสังเกต/เสนอแนะ

1.	ลักษณะของ
กฎหมำยฉบับ
หลักของแต่ละ
ประเทศ	และ
ชื่อของ
กฎหมำย	

เป็นกฎหมำย
กลำงว่ำด้วยกำร
ขุดดินหรือถม
ดินของประเทศ	
กฎหมำยของ
ฝ่ำยนิติบัญญัติ	
(Act)	:	พระรำช
บัญญัติกำรขุด
ดินและถมดิน	
พ.ศ.	2543	
(Land	
Excavation	
and	Fill	Act,	
2000)

เป็นกฎหมำยทั่วไปใน
กำรใช้อ�ำนำจควบคุม
ดูแลพื้นที่รับผิดชอบ
ของ	อปท.	แต่มีหมวด
เฉพำะว่ำด้วยเรื่องกำร
ชุดดินหรือถมดินด้วย	
ข้อบัญญัติท้องถิ่น	
(Ordinances)	ที่ออก
โดยหลักกำรกระจำ
ยอ�ำนำจเต็มรูปแบบ
ของท้องถิ่นระดับ
เทศบำล	(City;	
Municipal)ไม่อ้ำงอิง
อ�ำนำจของกฎหมำย
สหพันธรัฐ/มลรัฐ	เช่น	
1)	ประมวลข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นของเมืองเบลน	 
รัฐมินเนโซต้ำ	(Code	
of	Ordinances	-	City	 
of	Blaine,	
Minnesota)	หมวด	34	
ว่ำด้วยสิ่งแวดล้อม	ข้อ	
10	กำรเคลื่อนย้ำยหรือ
แปรสภำพพื้นที่ดิน	
(Chapter	34	-	
Environment,	
Article	V	Earth	
Removal	and	Land	
Reclamation)
2)	ประมวลข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นของเมือง	วิลลำ	
ปำร์ค	รัฐแคลิฟอร์เนีย	
(Code	of	
Ordinances	-	 
City	of	Villa	Park,	
California)	หมวด	10	
กำรปรับระดับ	(หรือ
กำรเกลี่ยระดับ)	พื้นดิน
และกำรขุดดิน	
(Chapter	X	-	
Grading	and	
Excavation)

กฎหมำยกลำงของ
ประเทศที่เน้นกำร
ควบคุมและจัดกำร
ควำมเสี่ยงของภัย
พิบัติเกี่ยวกับกำร
ก่อสร้ำง
กฎหมำยของฝ่ำย
นิติบัญญัติ	(Act)	
พระรำชบัญญัติ
ควบคุมกำร
พัฒนำที่ดินเพื่อกำร
อยู่อำศัยและอื่น	ๆ,	
พระรำชบัญญัติฉบับ
เลขที่	36	ค.ศ.	
1961)	(Act	on	
Regulation	of	
Residential	Land	
Development	
and	etc.,	Act	No.	
36	of	1961)

กฎหมำยกลำงของ
ประเทศที่เน้นกำร
สร้ำงควำม
ปลอดภัยในกำร
ท�ำงำนเกี่ยวกับกำร
ก่อสร้ำง
กฎหมำยของฝ่ำย
นิติบัญญัติ	(Act):	
พระรำชบัญญัติ
ควำมปลอดภัยใน
กำรท�ำงำน	ค.ศ.	
1974	(Health	
and	Safety	at	
Work	etc.	Act	
1974)	ประกอบกับ	
-	ข้อบังคับกำร
ก่อสร้ำง	 
(กำรออกแบบและ
กำรบริหำรจัดกำร	
ค.ศ.	2015)	
Construction	
(Design	and	
Management)	
Regulations	
2015	และ																								
-	ข้อบังคับควำม
ปลอดภัยในกำร
ท�ำงำน	(ก�ำหนด
องค์กรผู้มีอ�ำนำจ
หน้ำที่	ค.ศ.	1998	
Health	and	
Safety	(Enforcing	
Authority)	
Regulations	
1998)	เพื่อให้
อ�ำนำจท้องถิ่น
ก�ำหนดแนวทำง
กำรบังคับใช้	
(Guideline)	ใน
แต่ละพื้นที่	เช่น	
แนวทำงกำรขอ
อนุญำตกำรขุดดิน
ของเทศบำลเมือง
โคเวนทรี	(Permit	
to	Dig/	
Excavations	
Guidance	of	
Coventry	City	
Council)

กฎหมำยกลำงของ
ประเทศเกี่ยวด้วยกำร
ควบคุมกำรก่อสร้ำง
กฎหมำยของฝ่ำย
นิติบัญญัติ	(Act):	พระ
รำชบัญญัติถนน	ทำง
ระบำยน�้ำ	และอำคำร	
ค.ศ.	1974	(พระรำช
บัญญัติฉบับเลขที่	133)	
(Street,	Drainage	
and	Building	Act	
1974	(Act	133))	

-



โครงการศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
 

การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

 กรมโยธาธิการและผังเมือง107

ประเด็นกำร
พิจำรณำ

ไทย สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น สหรำชอำณำจักร สหพันธรัฐมำเลเซีย ข้อสังเกต/เสนอแนะ

2. 
เจตนารมณ์
ของ
กฎหมาย 

ควบคุมกำร
ขุดดินหรือ
ถมดินที่เกี่ยว
กับกำร
ก่อสร้ำงหรือ
กิจกำรอื่นให้
เป็นไปโดย
ถูกต้องตำม
หลักวิชำกำร	
มิให้เกิด
อันตรำยแก่
ทรัพย์สิน
และกระทบ
กระเทือน	 
ต่อควำม
ปลอดภัยของ
ประชำชน

กำรควบคุมดูแล
เพื่อป้องกันควำม
เสียหำยแก่ชีวิต	
ร่ำงกำย	และ
ทรัพย์สินและ
ประโยชน์
สำธำรณะของ
ประชำชนอันเป็น
ผลสืบเนื่องโดยตรง
มำจำกกิจกรรมกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยกำรขุดดินหรือ
กำรถมดินภำยใต้
พื้นที่อันเป็นเขต
อ�ำนำจของท้องถิ่น
นั้น	ๆ

ปกป้องชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชำชน	และ
เพื่อ 
สวัสดิภำพของ
ส่วนรวม	
(public	
welfare)	โดย
กำรก�ำหนดกฎ
เกณฑ์เพื่อ
ป้องกันควำมเสีย
หำยจำกอุบัติภัย
เกี่ยวกับดินหรือ
โคลนตะกอน
ถล่มที่เป็นผลอัน
สืบเนื่องมำจำก
กิจกรรมกำร
พัฒนำที่ดินหรือ
กำรถมดิน 
ในบริเวณที่อยู่
อำศัย	

สนับสนุนให้เกิด
ควำมปลอดภัย
ในกำรท�ำงำน	
และให้อ�ำนำจ
หน้ำที่ให้แก่
หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องในกำร
ก�ำหนด
มำตรฐำนเกี่ยว
กับกำรก่อสร้ำง
ในรูปของ
กฎหมำยล�ำดับ
รอง	

เพื่อกำรปรับปรุงและ
รวบรวมบทบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับถนน	ทำง
ระบำยน�้ำ	และอำคำร
ซึ่งอยู่ภำยใต้อ�ำนำจ
กำรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นในทุกเขตพื้นที่ของ
มำเลเซีย	

3. ลักษณะ
การปกครอง
เชิงพื้นที่

โดยสำระของ	
พ.ร.บ.	เองไม่
ครอบคลุมทั่ว
ทุกพื้นของ
ประเทศเป็น
เบื้องต้น	 
(ขำดพื้นที่
ของ	อ.บ.ต.	
ที่ต้องมีกำร
ออก
ประกำศ)	แต่
ทำงปฏิบัติ
ครอบคลุม
เกือบครบ
ถ้วนทั่ว
ประเทศแล้ว
โดยผลของ
กำรประกำศ
ใช้ผังเมือง

มีผลอทุกพื้นที่ใน
ทำงปฏิบัติเพรำะ
ทุกเทศบำลย่อมจะ
ต้องมีกำรออกข้อ
บัญญัติท้องถิ่นใช้
บังคับแต่ละพื้นที่
รับผิดชอบ	แต่
สำระเกี่ยวกับกำร
ควบคุมดูแลกำรขุด
ดินหรือถมดินอำจ
แตกต่ำงกันในรำย
ละเอียด	เพรำะบำง
เทศบำลเลือก
บังคับใช้มำตรฐำน
กลำง	เช่น	IBC	เป็น
หลักมำกกว่ำ
ก�ำหนดรำย
ละเอียดในข้อ
บัญญัติ	

กฎหมำยมีผลใช้
บังคับทัว่ทุกพื้นที่
เป็นเบื้องต้น	
เพียงแต่กำร
บังคับใช้
กระบวนกำรขอ
อนุญำตในแต่ละ
พื้นที่หรือไม่ให้
เป็นเงื่อนไขที่
จังหวัด	 
ซึ่งเป็นอปท.	รูป
แบบหนึ่งก�ำหนด

กฎหมำยมีผลใช้
บังคับทั่วทุก
พื้นที่เป็นเบื้อง
ต้น	เพียงแต่กำร
บังคับใช้
กระบวนกำรขอ
อนุญำตใน
แต่ละพื้นที่ให้	
อปท.	ระดับ
เทศบำลเมือง
เป็นผู้ก�ำหนด
แนวทำงปฏิบัติ
ผ่ำนคู่มือซึ่งเป็น
กฎหมำยล�ำดับ
รองรูปแบบหนึ่ง	

กฎหมำยมีผลใช้บังคับ
ทั่วทุกพื้นที่ของ
ประเทศเป็นเบื้องต้น

ประชำชนอำจยังไม่
รับรู้รับทรำบว่ำ
กฎหมำยในทำง
ปฏิบัติมีผลใช้บังคับ
ครอบคลุมเกือบทุก
ท้องที่แล้วโดยผล
ของกฎหมำยฉบับ
อื่น	โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งชำวต่ำงชำติ	จึง
สมควรใช้มำตรกำร
ทำงบริหำรในกำร
จัดท�ำค�ำแปลเป็น	
template	กลำง
ของคู่มือประชำชนที่
อธิบำยสภำพบังคับ
ใช้กฎหมำยเพื่อให้	
อปท.	แต่ละท้องที่	
รับไปปรับใช้ในกำร
ประชำสัมพันสิทธิ
หน้ำที่ของประชำชน	
และหำกมีกำรแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยใน
อนำคตก็สมควร
พิจำรณำก�ำหนด
เรื่องผลใช้บังคับทั่ว
ทุกพื้นที่ให้เกิดควำม
ชัดเจนเสียในครำว
เดียวเนื่องจำกเป็น
กฎหมำยกลำงของ
ประเทศอยู่แล้ว	
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4.ข้อ
ก�าหนดของ
กฎหมาย

ก�ำกับดูแลทั้ง
กำรขุดดิน	

ควบคุมดูแลทั้งกำร
ขุดดินและกำรถม
ดินโดยค�ำนวณ 
1)	Code	of	
Ordinances	-	
City	of	Blaine,	

ควบคุมดูแลกำร
ขุดลึกเกิน	2	
เมตร	และกำร
ถมสูงเกิน	1	
เมตร

ควบคุมดูแล
เฉพำะกำรขุดที่
ลึกเกินกว่ำ	0.1	
เมตร	
ตำมPermit	to	
Dig/
Excavations	
Guidance	of	
Coventry	City	
Council

ควบคุมดูแลทั้งกำร
ขุดดินและกำรถม
ดินในฐำนะ	 
งำนดิน	(Earth	
Work)	กฎหมำยไม่
ได้ก�ำหนดระยะ
ควำมสูงหรือควำม
ลึกไว้โดยตรง	แต่ใน
กฎหมำยว่ำด้วย
วิศวกร	ก�ำหนด
ว่ำการขุดหรือถม
ระยะตั้งแต่ 1.5 
เมตรต้องใช้วิศวกร
ควบคุม	และ
กฎหมำยฉบับนี้
ก�ำหนดให้ผู้ขอ
อนุญำตต้องเป็น
วิศวกรควบคุม
เท่ำนั้น	จึงพอ
อนุมำนระยะกำร
ขุดและกำรถมที่
ต้องขออนุญำตดัง
กล่ำวได้	

ในส่วนของกำร			
ถมดินนั้นสำระ
ของข้อก�ำหนด
ยังไม่ชัดเจนใน
ตัวกฎหมำย
แม่บทที่เป็นฐำน
อ�ำนำจของระบบ
กำรแจ้ง	
(Notification	
System)	หำกมี
กำรแก้ไขเพิ่ม
เติมกฎหมำยก็
สมควรก�ำหนด
ให้เกิดควำมชัด
แจ้ง	
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5. ด้าน
เทคนิคและ
วิชาชีพ

ด้ำนเทคนิค	
เป็นไปตำมที่
ก�ำหนดในกฎ
กระทรวง
ออกตำม
มำตรำ	6
เช่น	ต้องมี
กำรป้องกัน
กำรพังทลำย
ของดินหรือ
สิ่งปลูกสร้ำง
โดยมีกำรติด
ตั้งอุปกรณ์
ส�ำหรับวัด
กำรเคลื่อน
ตัวของดินใน
กรณีที่ขุดลึก
มำกกว่ำ	20	
เมตร

กฎหมำย
แม่บทยังไม่
เปิดช่องให้ใช้
มำตรฐำน
ทำงเทคนิค
ของภำค
เอกชน/
มำตรฐำน	
มยผ.	บังคับ
ใช้เป็น
กฎหมำย
 
ด้ำนวิชำชีพ	
กฎกระทร
วงฯก�ำหนด
ให้ผู้ท�ำ
รำยกำร
ค�ำนวณต้อง
เป็น 
(1)	สำมัญ
วิศวกร
-	งำนขุด	ลึก
กว่ำ	3.0	
เมตร	แต่ไม่
เกิน	20.0
เมตร	หรือ
มพี	ื้นที่
มำกกว่ำ	
10,000	
ตำรำงเมตร
-	งำนถม	สูง
กว่ำ	2.0	
เมตร	แต่ไม่
เกิน	5.0	

ด้ำนเทคนิค	มี
หลำยมำตรกำรที่
ก�ำหนดในตัว
กฎหมำย	เช่น	
มำตรกำรป้องกัน
ดินถล่ม	มำตรกำร
ขุดดินในพื้นที่เชิง
เขำ	กำรดูแลรักษำ
ทำงที่ใช้ด�ำเนินกำร
ขนดิน	เป็นต้น	
กฎหมำยเปิดช่อง
ให้ใช้บังคับ	
มำตรฐำน	IBC	
Appendix	J	
Grading	บังคับใช้
เป็นกฎหมำยอย่ำง
ชัดแจ้ง	และ
สำมำรถบังคับใช้
มำตรฐำนอื่น	ๆ	
ผ่ำนกำรก�ำหนด
เงื่อนไขในกำรท�ำ
ค�ำสั่งในระบบ
อนุญำตได้	
ด้ำนวิชำชีพ	เช่น	
ขออนุญำตปรับ
ระดับที่ดินจะต้อง
ประกอบด้วยแบบ
แปลน	รำยกำร	
และข้อมูล
สนับสนุนจำก
รำยงำนทำง
วิศวกรรมโยธำปฐพี	
(Soil	Engineering	
Report)	และ	
รำยงำนทำงธรณี
วิศวกรรม	
(Engineering	
geology	report)	
โดยผู้มีวิชำชีพตำม
รำยละเอียดที
ก�ำหนดใน	Sec.	
10-5.5	ด้วย	หำก	
Building	Official	
ร้องขอ	ทั้งนี้	แผน
และข้อก�ำหนด
ส�ำหรับโครงกำร
ด�ำเนินงำนดิน	
(earthwork	
project)	ในกรณีมี
พื้นที่ด�ำเนินกำร
ตั้งแต่	5000	
ลูกบำศก์หลำขึ้นไป	
และหรือเป็นกำร
ด�ำเนินเพื่อกำรใน

ด้ำนเทคนิคและ
วิชำชีพโดยหลัก
ควบคุมโดยกฎ
คณะรัฐมนตรี
และข้อบัญญัติ
จังหวัด	ซึ่ง
สำมำรถก�ำหนด
ให้บำงมำตรกำร
ต้องท�ำให้เป็นไป
ตำมพิมพ์เขียวที่
จัดท�ำขึ้นโดยผู้ซึ่ง
มีคุณสมบัติตำม
ที่ก�ำหนดในกฎ
คณะรัฐมนตรีได้	
เช่น	มำตรกำร
ป้องกันดินถล่มที่
จ�ำเป็นต้องท�ำ
โดยผู้มีคุณสมบัติ
เฉพำะ	ได้แก่กำร
ก่อสร้ำงก�ำแพง
กั้นดินที่สูงเกิน	5	
เมตร	และกำร
ติดตั้งทำงระบำย
น�้ำของงำนขุดดิน
หรือถมดินที่มี
พื้นที่มำกกว่ำ	
500	ตำรำงเมตร	
ซึ่งผู้ที่จะวำงแผน
กำรติดตั้งก�ำแพ่ง
กั้นดินและทำง
ระบำยน�้ำดัง
กล่ำวได้	ตำมกฎ
คณะรัฐมนตรีข้อ	
17	ต้องเป็นผู้จบ
กำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลัยใน
สำขำเกี่ยวกับ
กำรก่อสร้ำงและ
มีประสบกำรณ์
กำรท�ำงำนจริง
ไม่น้อยกว่ำสองปี	
(หรือจบกำร
ศึกษำและมี
ประสบกำรณ์
ท�ำงำนจริงใน
ลักษณะอื่น	ซึ่ง
ได้บัญญัติไว้ใน
กฎคณะรัฐมนตรี
ข้อดังกล่ำว)	หรือ
เป็นผู้ที่ได้รับกำร
รับรองโดย
รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงที่ดิน	
โครงสร้ำงพื้น

ด้ำนเทคนิคโดย
หลักเป็นไปตำม
มำตรฐำน	ของ	
British	
Standard	
Institution	
(BSI)	ฉบับต่ำง	
ๆ	ซึ่งเป็น
มำตรฐำนของ
ภำคเอกชนที่รัฐ
ให้กำรสนับสนุน
และสำมำรถ
บังคับใช้ได้ผ่ำน
กระบวนกำร
อนุญำต	เช่น	BS	
8006-1:2010	
Code	of	
practice	for	
strengthened/
reinforced	
soils	and	
other	fills	
(+A1:2016)	
เป็นมำตรฐำนที่
ใช้ในงำนดิน	ซึ่ง
ใช้กับก�ำแพงกัน
ดิน	คันดิน	กำร
เสริมก�ำลังดิน
คันทำง	โดยเป็น
มำตรฐำนที่ใช้
ส�ำหรับงำน
วิศวกรโยธำ	
และวิชำชีพอื่น
ทีเกี่ยวข้องกับ
กำรก่อสร้ำง	
โดยมำตรฐำน
ฉบับนี้จะ
แนะน�ำวิธีใน
กำรออกแบบที่
ปลอดภัย
ส�ำหรับงำนดินที่
ต้องกำรกำร
เสริมแรง	ซึ่ง
เป็นเรื่องเกี่ยว
กับงำน
วิศวกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ
งำนถม	หรือกำร
เทดิน	(insert)	
ในพื้นธรรมชำติ
เพื่อท�ำให้เกิด
เนินที่สูงกว่ำ
ระดับปกติปกติ
และมีกำร

มำตรฐำนด้ำน
เทคนิคฉบับหลัก
คือ	Malaysian	
Standard	(MS	
1754	:	2004	
Earthworks	–	
Code	of	
practices)	
และเนื่องจำกใช้
ระบบอนุญำตจึง
สำมำรถใช้ดุลพินิจ
ก�ำหนดให้น�ำ
มำตรฐำนสำกล
หรือมำตรฐำนที่
รัฐบำลก�ำหนด	
กล่ำวคือ	BSI	หรือ	
MS	หรือมำตรฐำน
ที่รัฐก�ำหนดอื่น	ๆ	
มำใช้บังคับให้
เหมำะสมกับสภำพ
พื้นที่ได้	
เช่น	Guidelines	
for	Public	Safety	
and	Health	at	
Construction	
Sites	(1st	
Revision):	เป็นกฎ
เกณฑ์ที่ออกโดย
กรมควำมปลอดภัย
ด้ำนอำชีว
อนำมัย	
(Department	of	
Occupational	
Safety	and	
Health	-	DOSH)	
ได้อำศัยอ�ำนำจ
ตำมมำตรำ	66	
ของ	
Occupational	
Safety	and	
Health	Act	1994	
(Act	514)	ก�ำหนด
ให้
-	ต้องมีกำรติดตั้ง
ไฟสัญญำณเตือนไว้
รอบสถำนที่ท�ำงำน
เพื่อควำมปลอดภัย
ส�ำหรับกำรสัญจร
ของประชำชนทั้ง
โดยกำรเดินเท้ำ
และยำนพำหนะ		
-	พื้นที่ที่มีกำร
ท�ำกำรขุดและพื้นที่
บริเวณใกล้เคียงจะ
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6.	ระบบกำร
แจ้งก่อน
ด�ำเนินกำร
และระบบ
กำรอนุญำต	
ตลอดจน
เอกสำร
ประกอบกำร
พิจำรณำ

ระบบกำร
แจ้งก่อน
ด�ำเนินกำร	
เป็นอ�ำนำจ
ผูกพัน	ต้อง
ออกใบรับ
แจ้งถ้ำ
เอกสำรครบ
ถ้วนตำม
มำตรำ	17	
วรรคหนึ่ง	
คือ	
(1)	แผนผัง
บริเวณที่
ประสงค์จะ
ท�ำกำรขุดดิน
(2)	แผนผัง
แสดงเขต
ที่ดินและ
ที่ดินบริเวณ
ข้ำงเคียง
(3)	รำยกำรที่
ก�ำหนดไว้ใน
กฎกระทรวง
ที่ออกตำม
มำตรำ	๖
(4)	วิธีกำรขุด
ดินและกำร
ขนดิน
(5)	ระยะ
เวลำท�ำกำร
ขุดดิน
(6)	ชื่อผู้
ควบคุมงำน
ซึ่งจะต้อง
เป็นผู้มี
คุณสมบัติ
ตำมท่ีก�ำหนด
ในกฎ
กระทรวง
(7)	ที่ตั้ง
ส�ำนักงำน
ของผู้แจ้ง
(8)	ภำระ
ผูกพันต่ำงๆ	
ที่บุคคลอื่นมี
ส่วนได้เสีย
เกี่ยวกับที่ดิน
ที่จะท�ำกำร
ขุดดิน
(9)	เอกสำร
และรำยละ
เอียดอื่นๆ	ที่
คณะ

ระบบกำรอนุญำต	
กฎหมำยให้รำยชื่อ
เอกสำรเบื้องต้นมำ	
แต่เป็นอ�ำนำจ
ดุลพินิจของผู้
พิจำรณำที่จะเรียก
เอกสำรเพิ่มเติม	
ก�ำหนดเงื่อนไข
ประกอบกำรท�ำค�ำ
สั่งฯลฯ	
1	ค�ำขอเป็นหนังสือ
ตำมแบบที่	
Building	Official	
ก�ำหนด	
2.	แผนผังกำรปรับ
ระดับที่ดิน	
(Grading	Plan)	
จ�ำนวนอย่ำงน้อย	6	
ชุด	
3.	รำยงำนกำร
ตรวจสอบสภำพดิน
เบื้องต้น	
(Preliminary	Soil	
Report)	จ�ำนวน	2	
ชุด	รำยละเอียด
ของรำยงำนเป็น
ตำม	Appendix	B	
(ยื่นเป็นต้นฉบับ
พร้อมด้วยกำรลง
ลำยมือชื่อของผู้
ประกอบวิชำชีพ
จ�ำนวน	1	ชุด	
พร้อมด้วยล�ำเนำ
อีก	1	ชุด)	
4.	รำยงำนเบื้อง
ต้นทำงธรณีวิทยำ	
(Preliminary	
Geology	Report)	
จ�ำนวน	2	ชุด	รำย
ละเอียดของ
รำยงำนเป็นตำม	
Appendix	B	(ยื่น
เป็นต้นฉบับพร้อม
ด้วยกำรลงลำยมือ
ชื่อของผู้ประกอบ
วิชำชีพจ�ำนวน	1	
ชุด	พร้อมด้วย
ล�ำเนำอีก	1	ชุด)
ทั้งนี้	Building 
Official อาจเรียก
ให้ส่งเอกสารหลัก
ฐานประกอบ
ค�าขอเพิ่มเติมภำย
หลังจำกได้รับ

ระบบกำร
อนุญำต	ซึ่งต้อง
ยื่นแบบแปลน
กำรก่อสร้ำง
ประกอบค�ำขอ
อนุญำตพร้อมทั้ง
ให้ข้อมูล
ประกอบกำรขอ
อนุญำตดังต่อไป
นี้	
ก.	พื้นที่ของที่ดิน
ที่จะขุดดินหรือ
ถมดิน
ข.	ปริมำณดินที่
จะขุดหรือถม
ค.	ก�ำแพงกั้นดิน
ง.	ทำงระบำยน�้ำ
จ.	วิธีป้องกันผิว
ที่สูงชัน
ฉ.	มำตรกำร
ส�ำหรับ
ป้องกันอันตรำย
ระหว่ำงก่อสร้ำง
ช.	มำตรกำรอื่น	
ๆ
ซ.	ก�ำหนดกำร
เริ่มลงมือ
ก่อสร้ำง
ฌ.	ก�ำหนดกำร
ก่อสร้ำงเสร็จ
ญ.	ขั้นตอน
ก่อสร้ำงโดย
สังเขป

ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดมีหน้ำที่
ในกำรตรวจสอบ
แบบแปลนกำร
ก่อสร้ำงประกอบ
ค�ำขออนุญำต	ใน
กรณีที่เห็นว่ำ
แบบแปลนดัง
กล่ำวไม่
สอดคล้องกับ
เงื่อนไขตำมที่
กฎหมำยก�ำหนด
ให้ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดปฏิเสธไม่
ออกใบอนุญำต	
ทั้งนี้	ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดย่อม
สำมำรถเพิ่ม
เงื่อนไขใด	ๆ	ที่
จ�ำเป็น	เพื่อ

ระบบอนุญำต	
ซึ่งต้องให้ข้อมูล
ประกอบกำร
อนุญำตดังต่อไป
นี้
1.	ข้อมูลเกี่ยว
กับตัวผู้ขอ
อนุญำต	และ
สัญญำก่อสร้ำง
ถ้ำหำกมี
2.	แผนผัง
บริเวณที่จะ
ด�ำเนินกำร
3.	แผนผังแสดง
ระบบ
สำธำรณูปโภค
หรือสำธำณู
ปกำร	เช่น	น�้ำ
ประชำ	ก๊ำซ	
ไฟฟ้ำ	
4.	รำยงำน
ประเมินควำม
เสี่ยง
5.	หมำยเลข
แสดงประเภท
ของเครื่องมือที่
จะด�ำเนินกำร
ขุดดินตำมที่รัฐ
ก�ำหนด	
6.	แผนระยะ
เวลำเริ่มต้น
ด�ำเนินกำรและ
ก�ำหนดเวลำ
แล้วเสร็จ	
มีมำตรกำรเสริม
เป็นกำรแจ้ง
ก่อนด�ำเนินกำร
ไปยังที่ดินข้ำง
เคียงตำพระรำช
บัญญัติว่ำด้วย
ที่ดินติดต่อ	ค.ศ.	
1996	(Party	
Wall	etc.	Act	
1996๗

ระบบอนุญำต	
ก�ำหนดให้ยื่น
1.	แบบแปลนและ
รำยกำรประกอบ
แบบ
2.	ส�ำเนำรำยกำร
ค�ำนวณ	
	3.	รำยงำนต่ำงๆ	
เพิ่มเติมตำมที่เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น
ก�ำหนดในกำร
พิจำรณำอนุญำต	
เจ้ำพนักงำนท้อง
ถิ่นอำจใช้ดุลพินิจ
ในกำรวำงเงื่อนไข 
ใด	ๆ	เพิ่มเติมตำม
ที่เห็นสมควร

เอกสำรที่ต้องยื่น
ระบุชัดแจ้งใน
พระรำชบัญญัติ
ส�ำหรับกำรขุด
ดินแต่ส�ำหรับ
กำรถมดินนั้น
กฎหมำยแม่บท
ไม่ได้ระบุไว้ชัด
แจ้ง	ซึ่งอำจก่อ
ให้เกิดปัญหำ
หำกมีกำรโต้แย้ง
เกี่ยวกับค�ำสั่ง
ทำงปกครองใน
กำรออกใบรับ
แจ้งหำกปฏิเสธ
ว่ำเอกสำรไม่ถูก
ต้องครบถ้วนโดย
อ้ำงข้อเท็จจริง
ในกฎกระทรวง
ไม่ใช่กฎหมำย
ระดับพระรำช
บัญญัติได้	
ประกอบกับกำร
ก�ำหนดไว้ในกฎ
กระทรวงตำม
มำตรำ	6	ก็ไม่
ท�ำให้มีผลที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยดัง
เช่นกรณีของ
มำตรำ	17	(3)	
เนื่องจำกมำตรำ	
26	ก็มิได้มี
บทบัญญัติให้น�ำ
มำตรำ	17	วรรค
หนึ่งมำใช้บังคับ
โดยอนุโลม	ดัง
นั้นจึงสมควร
แก้ไขให้เกิด
ควำมชัดเจนใน
อนำคต	
อนึ่ง	ส�ำหรับ
กรณีกำรขุด	แม้
เอกสำรตำมกฎ
กระทรวงข้อ	6	
จะมีผลชอบด้วย
กฎหมำยแต่หำก
มีกำรแก้ไข
กฎหมำยใน
อนำคตอยู่แล้วก็
เห็นควรน�ำหลัก
เกณฑ์มำบัญญัติ
ไว้ในแม่บท
มำตรำ	17	เพื่อ
ควำมชัดเจนเสีย
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7.	กฎหมำย
อื่น	ๆ	ที่
กฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรขุด
ดินและถม
ดินได้เปิด
ช่องให้ใช้
บังคับแทน

ก�ำหนดหลัก
กำรทั่วไปแต่
ไม่ระบุชื่อ
กฎหมำย	
ทำงปฏิบัติ
เช่น	พ.ร.บ.	
ควบคุมอำ
คำรฯ	และ
ระเบียบฯ	ใน
กำรควบคุม
กำรดูดทรำย
ในที่
สำธำรณะ	

-กฎหมำยควบคุม
กำรก่อสร้ำงอำคำร
หรือสิ่งก่อสร้ำง	(ได้
รับbuilding	
permit	หรือ	
construction	
permit)	กฎหมำย
ว่ำด้วยกำรท�ำ
เหมืองแร่	
กฎหมำยว่ำด้วย
กำรขุดเจำะขุดหลุม
และเก็บรวบรวม	
เพื่อศึกษำวิเครำะห์
สภำพของหิน	
กรวดทรำย	และ
ดิน

-ได้รับอนุญำตให้
พัฒนำตำม
กฎหมำยว่ำด้วย
กำรผังเมือง

-	กำรสร้ำงอ่ำง
เก็บน�้ำ 
ตำมกฎหมำย	
The	
Reservoirs	
Act	1975

-	พระรำชบัญญัติ
กำรเหมืองแร่	ค.ศ.	
1994	(Mineral	
Development	
Act	1994	(Act	
525))	พระรำช
บัญญัติกำรส�ำรวจ
ทำงธรณีวิทยำ	
ค.ศ.	1974	
(Geological	
Survey	Act	1974	
(Act	129)
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8.	อ�ำนำจ
หน้ำที่ของ
เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่น	เช่น	
กำรออกค�ำ
สั่งทำง
ปกครอง	

กำรส�ำรวจ
ตรวจสอบ
พื้นที่	สั่งให้
กระท�ำกำร	
งดเว้นกระท�ำ
กำร	เยียวยำ
ควำมเสีย
หำย	เข้ำ
ด�ำเนินกำร
เองแล้วเรียก
ให้ช�ำระค่ำใช้
จ่ำย

กำรส�ำรวจตรวจ
สอบพื้นที่	สั่งให้
กระท�ำกำร	งดเว้น
กระท�ำกำร	
เยียวยำควำมเสีย
หำย	เข้ำด�ำเนินกำร
เองแล้วเรียกให้
ช�ำระค่ำใช้จ่ำย
มีมำตรกำรไต่สวน
ข้อเท็จจริงโดย
ประชุมร่วมกับ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนมีกำรออกค�ำ
สั่งทำงปกครอง	

กำรส�ำรวจตรวจ
สอบพื้นที่	สั่งให้
กระท�ำกำร					
งดเว้นกระท�ำ
กำร	เยียวยำ
ควำมเสียหำย	
เข้ำด�ำเนินกำร
เองแล้วเรียกให้
ช�ำระค่ำใช้จ่ำย

กำรเข้ำส�ำรวจ
ตรวจสอบพื้นที่	
และค�ำสั่งให้
แก้ไขกำรด�ำเนิน
กำร	หรือห้ำมมิ
ให้กระท�ำกำร
ประกอบกำร
แจ้งควำมไม่
ปลอดภัยในกำร
ก่อสร้ำง	
(Improvement	
or	Prohibition	
Notice)	ใน
กรณีที่มีกำร
ตรวจสอบกำร
ก่อสร้ำงและพบ
ว่ำกำรขุดดินใน
งำนก่อสร้ำงไม่
เป็นไปตำม
มำตรฐำนเกี่ยว
กับกำรขุดดิน	
ให้ผู้ตรวจสอบ
แจ้งต่อเจ้ำของ
โครงกำรที่ถูก
ตรวจสอบ		ใน
ช่วงเวลำดัง
กล่ำว	เจ้ำของ
โครงกำรจะไม่
สำมำรถขุดดิน
ได้จนกว่ำผู้
ตรวจสอบจะ
รับรองควำม
ปลอดภัย		
นอกจำกนี้	ผู้
ตรวจสอบยัง
ต้องท�ำรำยงำน
ซึ่งต้องประกอบ
ไปด้วยรำย
ละเอียดของกำร
ตรวจสอบอำทิ	
ชื่อและที่อยู่ของ
เจ้ำของโครงกำร	
สถำนที่ของงำน
ก่อสร้ำง	
ลักษณะของ
งำนก่อสร้ำง	วัน
และเวลำในกำร
ตรวจสอบ	รำย
ละเอียดเกี่ยว
กับควำมเสี่ยง
ต่อควำม
ปลอดภัย	ผล
กำรตรวจสอบ	
ขั้นตอนกำร

อำจออกข้อปฏิบัติ
ใดๆ	ตำมที่เห็น
สมควรในกำร
ด�ำเนินงำนดิน	และ
ให้ผู้รับค�ำสั่งมีหน้ำ
ที่ปฏิบัติตำมให้ถูก
ต้อง	โดยหำกไม่
ปฏิบัติตำม	เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น
อำจออกค�ำสัง่ระงบั
งำนดินทั้งหมดหรือ
บำงส่วน	
สั่งกำรด้วยตนเอง
ให้มีกำรด�ำเนินกำร	
หรืออำจให้มี
มำตรกำร		ใด	ๆ	
ตำมที่เห็นว่ำมี
ควำมจ�ำเป็น	ไม่ว่ำ
จะเป็นกำรใช้
โดยตรงหรือเป็น
มำตรกำรเสริม
ประกอบกับกำร
ออกข้อปฏิบัติ
เมื่อมีกำรสั่งระงับ
งำนดินแล้ว	เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น
อำจอนุญำตให้
ด�ำเนินงำนที่ได้
ปฏิบัติตำมเงื่อนไข
หรือข้อปฏิบัติแล้ว
ต่อได้
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9.	กำร
อุทธรณ์

กรณี มลรัฐ	Minnesota	
มีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ใน
ส่วนท้องถิ่น	คือ	
Local	board	of	
appeals	
มลรัฐ	California	
คณะกรรมกำร
พิจำรณำอุทธรณ์ใน
ส่วนท้องถิ่น	คือ	
Grading	Board	of	
Appeals	of	the	
City	of	Villa	Park

เป็นกำรอุทธรณ์
ค�ำสั่งของผู้ว่ำ
รำชกำรจังหวัด
เอง	จึงไม่มีผู้
บังคับบัญชำ	
ต้องอุทธรณ์ไปที่
ผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดให้
ทบทวนค�ำสั่ง	

กฎหมำยไม่มี
กำรก�ำหนด
คณะกรรมกำร
พิจำรณำ
อุทธรณ์ที่มีเขต
อ�ำนำจไว้	จึง
ต้องฟ้องให้
ทบทวนค�ำสั่ง
ทำงปกครอง
ตรงไปยัง	ศำล
ยุติธรรมแผนก
คดีปกครอง	แต่
ทบทวนเฉพำะ
ควำมชอบด้วย
กฎหมำยของค�ำ
สั่ง	 
ไม่ทบทวน
ดุลพินิจของฝ่ำย
ปกครอง	

ค�ำสั่งเป็นเด็ดขำด
ต้องห้ำมอุทธรณ์ทั้ง
ในฝ่ำยบริหำรและ
กำรฟ้องเพิกถอน	

10.	
มำตรกำร
บังคับทำง
ปกครอง

เพิกถอนกำร
รับแจ้ง	ยัง
ไม่มีโทษปรับ
ทำงปกครอง	

เพิกถอนกำร
อนุญำต		ไม่มีโทษ
ปรับทำงปกครอง

เพิกถอนกำร
อนุญำต	ไม่มีโทษ
ปรับทำงปกครอง	

เพิกถอนกำร
อนุญำต	ไม่มี
โทษปรับทำง
ปกครอง

เพิกถอนกำร
อนุญำต	แบบ
แปลน	และรำยกำร
ประกอบแบบเมื่อ
บุคคลต้องโทษคดี
อำญำแล้วสำมำรถ
ขับไล่	หรือขนย้ำย
อุปกรณ์	ยำน
พำหนะ	เครื่องจักร
หรือวัตถุอื่นใดออก
จำกพื้นที่ไม่มีโทษ
ปรับทำงปกครอง
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11.	บท
ก�ำหนดโทษ
อำญำ/และ
มำตรกำร
เยียวยำ

กำหนดบท
ลงโทษผู้
ฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตำมพ
ระรำช
บัญญัติ	9	
ฐำน			ม.	
35-44	มีทั้ง
โทษปรับ
อย่ำงเดียว	
โทษจ�ำคุกขึ้น
สูง	1	เดือน	
ถึง	2	ปี	ปรับ
ขั้นสูง	1,000	
บำท	ถึง	
200,000	
บำท	แต่
นอกจำก
ควำมผิดฐำน
ขุดดินหรือ
ถมดินใน
บริเวณห้ำม
ขุดดินหรือ
ถมดินตำม
มำตรำ	35	
วรรคสอง	
(โทษสูงสุดจ�ำ
คุก	2	ปี	ปรับ	
200,000	
บำท)	เป็น
ควำมผิดที่
เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นหรือผู้
ซึ่งเจ้ำ
พนักงำนท้อง
ถิ่นมอบ
หมำยมี
อ�ำนำจ
เปรียบเทียบ
ปรับได้ทั้งสิ้น	
(มำตรำ	42)	
ผู้ด�ำเนิน
กิจกรรมยัง
ต้องรับผิด
ตำมหลัก
กฎหมำยแพ่ง	
แต่ผู้เสียหำย
ต้องฟ้อง
บังคับทำง
ศำล	

ฐำนควำมผิดหลัก
เกี่ยวกับละเมิด	
Ordinance	เป็น
ควำมผิดลหุโทษ	
โทษปรับขั้นสูง	
300$	(ประมำณ	
9ม364	บำท)	–	
1000$	

ฐำนควำมผิด
หลำกหลำยกรณี
ใกล้เคียงกับกรณี
ของประเทศไทย	
แต่อัตรำโทษ
ค่อนข้ำงสูง	
โทษจ�ำคุกอยู่
ระหว่ำง	6	เดือน
ถึง	2	ปี	โทษปรับ
อยู่ระหว่ำงปรับ	
ปรับไม่เกิน	2	
แสนเยน	

ฐำนฝ่ำฝืน	
regulation	มี
โทษปรับไม่เกิน	
400	ยูโร	
(ประมำณ	
17,350	บำท)	
จ�ำคุกไม่เกิน	2	
ปี	หรือทั้งจ�ำทั้ง
ปรับ
ผู้ด�ำเนิน
กิจกรรมยังต้อง
รับผิดตำมหลัก
กฎหมำยแพ่ง	
แต่ผู้เสียหำย
ต้องฟ้องบังคับ
ทำงศำล

ตรำโทษอำญำค่อน
ข้ำงสูงเนื่องจำกไม่
ได้แยกฐำนควำม
ผิดออกจำกควำม
ผิดว่ำด้วยกำรขุด
ดินเพื่อกำรก่อสร้ำง	
อัตรำโทษจ�ำคุกขั้น
สูงอยู่ระหว่ำง	5	ปี	
ถึง	10	ปี	อัตรำโทษ
ปรับขั้นสูงอยู่
ระหว่ำง	5	หมื่นริ
งกิต	ถึง	5	แสนริ
งกิต	(375,700	
-	3,757,225	บำท)
ผู้ด�ำเนินกิจกรรมยัง
ต้องรับผิดตำมหลัก
กฎหมำยแพ่ง	แต่ผู้
เสียหำยต้องฟ้อง
บังคับทำงศำล

สมควรปรับโทษ
อำญำให้เป็นโทษ
ทำงปกครองโดย
อำจจดัตัง้กองทนุ
เ พ่ื อน� ำ เ งิ นค ่ ำ
ปรับมำใช้เยยีวยำ
ควำมเสียหำย	
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 2. ข้อเสนอแนะ

	 						1)	ใช้มำตรกำรทำงบริหำรเก่ียวกับคู่มือประชำชนในกำรประชำสัมพันธ์ท�ำควำมเข้ำใจถึงควำม
แตกต่ำงระหว่ำงระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรกับระบบอนุญำต	 ตลอดจนผลใช้บังคับทั่วทุกพ้ืนที่ในทำง
ปฏิบัติของพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 แม้บทบัญญัติกฎหมำยจะไม่ได้บัญญัติไว้เช่น
นั้นโดยตรงก็ตำม	โดยอำจจัดให้มีกำรแปลคู่มือประชำชนด้วยเพื่อควำมรับรู้ที่ดีของชำวต่ำงชำติที่อยู่ภำยใต้
บังคับกฎหมำยเช่นเดียวกัน	 ทั้งนี้	 หำกในอนำคตมีวำระอื่น	 ๆ	 ที่ประสงค์จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยแล้วก็
สมควรแก้ไขโดยตัดควำมในมำตรำ	4	ออกก็จะยังผลให้กฎหมำยมีผลใช้บังคับทั่วรำชอำณำจักรโดยผลของ
กฎหมำยฉบับนี้เองอัตโนมัต	ิ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	2)	คงระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำร	 (Notification	System)	ไว้	 เนื่องจำกสอดรับกับนิติ
นโยบำยของรัฐบำลปัจจุบันท่ีประสงค์จะให้ลดกำรใช้ระบบอนุญำตเหลือเพียงเท่ำที่จ�ำเป็น	 แต่สมควรมี
มำตรกำรเพิ่มประสิทธิภำพแก่กำรก�ำกับดูแล	ดังต่อไปนี้	

	 									(1)	ประยุกต์ใช้ระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรที่มีอยู่แล้วตำมพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน
และถมดิน	พ.ศ.	 2522	ผ่ำนกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัลเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้แจ้งและให้มีข้อมูล
กำรแจ้งขุดดินหรือถมดินในระบบดิจิทัล	 (e-Notification)	 ที่อำจมีกำรประสำนฐำนข้อมูลกับผู้ให้บริกำร
สำธำรณูปโภคหรือสำธำรณูปกำรใต้ดิน	เช่น	ท่อก๊ำซ	ท่อประปำ	หรือ	ไฟฟ้ำแรงสูงเพื่อร่วมกันบริหำรจัดกำร
ป้องกันควำมเสียหำยซึ่งกันและกันได้โดยสะดวกรวดเร็วมำกยิ่งขึ้นในอนำคต	ซึ่งสำมำรถพัฒนำควบคู่ไปกับ
ระบบกำรขอใบอนุญำตก่อสร้ำง	ดัดแปลงอำคำร	หรือรื้อถอนอำคำร	(e-Building	Permit)	ที่ทำงกรมโยธำ
ธิกำรและผังเมืองก�ำลังพัฒนำอยู่แล้วในขณะนี้	ทั้งนี้	จะเป็นกำรสอดรับกับกฎหมำยว่ำด้วยรัฐบำลดิจิทัล	คือ	
พระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล	พ.ศ.	2562	ที่สนับสนุนให้มีกำร
กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนภำครัฐและกำรบริกำรสำธำรณะ	โดยพระรำช
บัญญัติดังกล่ำวในมำตรำ	4	ก�ำหนดหน้ำท่ีให้หน่วยงำนของรัฐจัดให้มีกำรบริหำรงำนและกำรจัดท�ำบริกำร
สำธำรณะในรูปแบบและช่องทำงดิจิทัลโดยมีกำรบริหำรจัดกำรและกำรบูรณำกำรข้อมูลภำครัฐและกำร
ท�ำงำนให้มีควำมสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้ำด้วยกันอย่ำงมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมำภิบำล	โดยมุ่งหมำย
ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำรและกำรเข้ำถึงของประชำชน	และในกำร
เปิดเผยข้อมูลภำครัฐต่อสำธำรณะและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน

											(2)	เพิ่มประสิทธิภำพทำงด้ำนเทคนิคในกำรด�ำเนินกำรและกำรก�ำกับดูแล	โดยก�ำหนดให้
สำมำรถบังคับใช้รำยละเอียดด้ำนเทคนิคตำมหลักวิชำกำรได้ตำมกฎหมำย	 ซ่ึงสำมำรถกระท�ำได้โดยกำร
แก้ไขกฎกระทรวงอำศัยอ�ำนำจตำมมำตรำ	6	ก�ำหนดให้กำรขุดดินและถมดินจะต้องกระท�ำให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนทำงเทคนิคตำมเอกสำรแนบท้ำยกฎกระทรวงซ่ึงในทำงปฏิบัติจึงอำจก�ำหนดให้ใช้มำตรฐำนทำง
เทคนิคที่หน่วยงำนรำชกำรท�ำกำรศึกษำและพิเครำะห์แล้วว่ำเหมำะสมกับสภำพทำงทรณีวิทยำของ
ประเทศไทย	 เช่น	มยผ.	 เป็นเอกสำรแนบท้ำยกฎกระทรวงได้	และในทำงปฏิบัติแท้จริงแล้วมำตรฐำนทำง
เทคนิคเก่ียวกับกำรขุดดินหรือถมดินก็ไม่ได้มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งนัก	 ดังจะเห็นได้จำก	 IBC	
Appendix	J	Grading	หรือ	Malaysian	Standard	(MS	1754	:	2004	Earthworks	–	Code	of	practices)	
ก็ยังไม่มีกำรแก้ไขจนถึงปัจจุบัน	กำรก�ำหนดให้มำตรฐำน	มยพ.	 เกี่ยวกับงำนขุดดินและถมดินเป็นเอกสำร
แนบท้ำยกฎกระทรวงโดยระบุเลขที่อ้ำงอิงพร้อมท้ังแนบตัวมำตรฐำนไปพร้อมกับกฎกระทรวงฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมจึงไม่เป็นอุปสรรคในทำงปฏิบัติที่จะต้องเป็นกังวลถึงควำมเปลี่ยนแปลงทำงเทคนิคอันจะเป็นเหตุ
ให้ต้องมีกำรแก้ไขกฎระทรวงบ่อยครั้งมำกนัก	แต่กลับกันจะเป็นประโยชน์ต่อประชำชนที่จะได้มีมำตรฐำน
ทำงเทคนิคท่ีจะใช้เป็นแนวทำงและตรวจสอบอย่ำงเป็นมำตรฐำนเดียวกัน	
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(3)	 เพิ่มเครื่องมือในกำรป้องกันและเยียวยำควำมเสียหำยก่อนกำรด�ำเนินกำร	 โดยกอำจ
ก�ำหนดให้ผู้แจ้งด�ำเนินกำรยื่นเอกสำรเกี่ยวกับหลักประกันกำรก่อสร้ำง	(Bond)	ประกอบกำรแจ้ง	ตำมหลัก
เกณฑ์และวิธีกำรท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวง	 เพ่ือให้สำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรริบหลักประกันเมื่อกำรด�ำเนิน
กำรก่อให้เกิดควำมเสียหำยในภำยหลังเพ่ือน�ำหลักประกันดังกล่ำวมำเยียวยำผู้ต้องเสียหำยได้อย่ำงทันท่วงท	ี

(4)	ปรับปรุงมำตรกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยโดยเปลี่ยนโทษทำงอำญำบำงฐำน	เช่น	กรณี
มำตรำ	36	มำตรำ	37	และมำตรำ	41	(มีแต่โทษปรับทำงอำญำ	ไม่มีโทษจ�ำคุก)	เป็นโทษปรับทำงปกครอง
โดยก�ำหนดอัตรำค่ำปรับให้มีประสิทธิภำพ	 เพื่อให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสำมำรถออกค�ำสั่งลงโทษปรับทำง
ปกครองและบังคับกำรตำมค่ำปรับได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศำล	และอำจก�ำหนดให้มีกำรน�ำเงินจำกโทษ
ปรับทำงปกครองมำใช้ในกำรแก้ไขเยียวยำปัญหำจำกกำรขุดดินและถมดินผ่ำนกำรจัดตั้งกองทุนตำมพระ
รำชบัญญัติฉบับนี้	 เพื่อลดภำระของประชำชนในกำรฟ้องร้องด�ำเนินคดีและน�ำสืบค่ำเสียหำยต่อศำล	 โดย
เฉพำะในบริบทควำมเสียหำยต่อสิ่งแวดล้อมที่ยำกแก่กำรน�ำสืบ

         
	 3)	 ข้อเสนอเพื่อควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ	 และป้องกันปัญหำข้อโต้

แย้งเก่ียวกับรำยกำรประกอบกำรแจ้ง	
          
		เพื่อให้เกิดควำมชัดเจนและควำมสะดวกในกำรท�ำควำมเข้ำใจหน้ำท่ีในกำรแจ้งกำรด�ำเนินกิจกรรม

ขุดดินหรือถมดิน	หำกมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543	ในอนำคต	สมควร
น�ำสำระเก่ียวกับกำรยื่นหลักฐำนประกอบกำรแจ้งที่ยังไม่ปรำกฏอยู่ในเนื้อหำของพระรำชบัญญัติ	แต่ได้ถูก
ก�ำหนดไว้แล้วในกฎกระทรวงก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินหรือส่ิงปลูกสร้ำงในกำรขุดดิน
หรือถมดิน	พ.ศ.	2548	ดังต่อไปนี้	มำบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543	มำตรำ	
17	และมำตรำ	26	ตำมแต่กรณี	

         
	-	“ข้อ	6		ในกรณีท่ีเป็นกำรขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรฝังกลบขยะ	วัสดุกระจำยแพร่พิษหรือรังส	ี

ให้ผู้ประสงค์จะท�ำกำรขุดดินน�ำหลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น	 มำยื่นประกอบกำรแจ้ง
ด้วย”

-	“ข้อ	12	 	ผู้ใดประสงค์จะท�ำกำรถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดินเกินกว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่
อยู่ข้ำงเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตำรำงเมตร	ต้องแจ้งกำรถมดินนั้นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำม
แบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก�ำหนด	โดยยื่นเอกสำรแจ้งข้อมูล	ดังต่อไปนี้

(1)	แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท�ำกำรถมดิน

(2)	แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้ำงเคียง

(3)	วิธีกำรถมดินและกำรระบำยน�้ำ

(4)	ระยะเวลำท�ำกำรถมดิน

(5)	ช่ือผู้ควบคุมงำน

(6)	ช่ือและท่ีอยู่ของผู้แจ้งกำรถมดิน

(7)	ภำระผูกพันต่ำง	ๆ	ท่ีบุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท�ำกำรถมดิน”


