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ค�ำน�ำ

	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของประเทศไทยนั้นมีเจตนำรมณ์ท่ีส�ำคัญในกำรก�ำหนด
มำตรกำรเก่ียวกับกำรก�ำกับดูแลกิจกรรมกำรขุดดินและถมดินโดยทั่วไปให้เป็นไปโดยถูกต้องตำมหลัก
วิชำกำร	ทั้งนี้		เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหำจำกกำรท่ีกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดินท่ีไม่เป็นไปโดยถูกต้อง
ตำมหลักวิชำกำรนั้นอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่ทรัพย์สินและควำมปลอดภัยของประชำชนได้	 จึงมีควำม
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรศึกษำและวิเครำะห์กฎหมำยดังกล่ำวเพื่อพัฒนำ	 หรือปรับปรุงข้อบกพร่องหรือข้อ
จ�ำกัดจำกตัวบทกฎหมำยหรือแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีควำมเหมำะสมและได้สัดส่วนกันระหว่ำง
กำรรับรองและคุ้มครองสิทธิของเอกชนรำยใดรำยหนึ่งในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของตนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลท่ีได้รับกำรรับรองไว้ตำมรัฐธรรมนูญ	 กับประสิทธิภำพในกำรก�ำกับดูแล
กิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดินเพื่อป้องกันและบรรเทำควำมเสียหำยอันอำจเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินและควำม
ปลอดภัยของประชำชนซึ่งเป็นประโยชน์สำธำรณะโดยสอดคล้องกับสภำพกำรณ์ต่ำง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงไป
อยู่เสมอ	

	 โดยนัยแห่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	พุทธศักรำช	2560	มำตรำ	77	พระรำชบัญญัติหลัก
เกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย	พ.ศ.	2562	และพระรำชกฤษฎีกำ
กำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย	พ.ศ.	2558	กรมโยธำธิกำรและผังเมือง	กระทรวงมหำดไทย	ใน
ฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบภำรกิจหลักตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของประเทศไทยจึงได้
ว่ำจ้ำงศูนย์บริกำรวิชำกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 เป็นที่ปรึกษำในโครงกำรศึกษำ	 วิเครำะห์	 และ
กำรแปลกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดิน	โดยมีเป้ำประสงค์สุดท้ำยเพื่อประโยชน์ในกำรทบทวนควำม
เหมำะสมของมำตรกำรต่ำง	ๆ	ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของประเทศไทยเพื่อให้ได้มำซ่ึง
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกฎหมำยหรือวิธีกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึนต่อไปใน
อนำคต	ผ่ำนกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยว่ำด้วยเร่ืองเดียวกันของประเทศสหรัฐอเมริกำ	ประเทศ
ญ่ีปุ่น	ประเทศสหรำชอำณำจักร	และประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย	จำกข้อมูลในเชิงวิชำกำรจำกแหล่งต่ำง	
ๆ	 ตลอดจนยังได้มีกำรจัดท�ำค�ำแปลกฎหมำยของประเทศไทยเป็นภำษำอังกฤษซึ่งเป็นภำษำกลำงของ
ประเทศอำเซียน		ท้ังนี้	เพื่อเพิ่มโอกำสในกำรเข้ำถึงกฎหมำยไทยของชำวต่ำงชำติอีกด้วย	
 
	 บัดนี้	งำนในส่วนของรำยงำนกำรศึกษำ	วิเครำะห์	เปรียบเทียบ	และกำรแปลกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ขุดดินและถมดิน	อันเป็นผลงำนส่วนที่เป็นเป้ำประสงค์หลักตำมโครงกำรได้เสร็จสิ้นลงแล้ว	กรมโยธำธิกำร
และผังเมืองจึงขอน�ำเสนอรำยงำนดังกล่ำวสู่สำธำรณะ	ด้วยควำมมุ่งหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำผลจำกกำรศึกษำ
ตำมโครงกำรในครำวนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งในทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำด้ำนอื่น	ๆ	ของประเทศต่อไป
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บทที่ 1 

บทน�า 

การศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย              
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

เนื้อหำสำระของบทน�ำกำรศึกษำ	วิเครำะห์	และกำรแปลนี้จัดท�ำข้ึนเพ่ือเสนอรำยละเอียดเบื้องต้น	 
2	 ประกำรคือ	 (1)	 วัตถุประสงค์กำรน�ำเสนอ	 เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรวำงกรอบกำรศึกษำ 
และผลลัพธ์ของกำรศึกษำ	 และ	 (2)	 แนวทำงกำรด�ำเนินงำนซึ่งคณะที่ปรึกษำใช้เป็นกรอบแนวทำงและ
ระเบียบวิธีในกำรศึกษำ	โดยเนื้อหำท้ัง	2	ส่วนมีเนื้อหำโดยสรุป	ดังนี้

1. วัตถุประสงค์การน�าเสนอ

คณะที่ปรึกษำตั้งวัตถุประสงค์ในกำรน�ำเสนอกำรศึกษำ	วิเครำะห์	และกำรแปลกฎหมำยว่ำด้วย
กำรขุดดินและถมดิน	ดังนี้

1.1	 เพื่อศึกษำถึงควำมเป็นมำ	สำระส�ำคัญ	 เจตนำรมณ์ของกฎหมำย	และประเด็นปัญหำจำก
ข้อจ�ำกัดของกฎหมำยหรือแนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยในปัจจุบันที่เป็นประโยชน์ต่อกำรทบทวนควำม
เหมำะสมของมำตรกำรต่ำง	ๆ	ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของประเทศไทย	

1.2	เพื่อวิเครำะห์	เปรียบเทียบกับกฎหมำยว่ำด้วยเร่ืองเดียวกันของต่ำงประเทศ	ได้แก่	ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ประเทศสหรำชอำณำจักร	 และประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย	 ให้เกิดควำม
ชัดเจนในประเด็นควำมเหมือนหรือควำมแตกต่ำงของเจตนำรมณ์	และกระบวนกำรบังคับใช้กฎหมำยของ
แต่ละประเทศ	ให้ได้มำซึ่งหลักกำรสำกลหรือส่ิงที่ควรจะเป็นประกอบเป็นข้อเสนอในกำรแก้ไขปัญหำหรือ
ข้อจ�ำกัดของกฎหมำยไทยเมื่อพิเครำะห์ถึงนิตินโยบำยของประเทศไทยประกอบกัน	

1.3	เพื่อแปลกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของประเทศไทย	ประกอบด้วยพระรำชบัญญัติ
กำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543	และกฎหมำยล�ำดับรองจ�ำนวน	5	ฉบับ	รวม	6	ฉบับ	เป็นภำษำอังกฤษ	 
เพื่อเพ่ิมโอกำสในกำรเข้ำถึงกฎหมำยไทยของชำวต่ำงชำติซ่ึงอำจเป็นผู้อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยฉบับนี้	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำชนสัญชำติอำเซียน	 เนื่องจำกได้มีกำรแปลกฎหมำยไทยเป็นภำษำกลำงของ
อำเซียน	คือ	ภำษำอังกฤษ	ตลอดจนเป็นประโยชน์ในกำรส่ือสำร	ท�ำควำมเข้ำใจ	ศึกษำค้นคว้ำ	และอ้ำงอิง
ทั้งในกำรปฏิบัติงำนหรือในทำงวิชำกำรในระดับสำกลต่อไป	

					ท้ังนี้	เป้ำประสงค์สุดท้ำยของรำยงำนกำรศึกษำฉบับนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในกำรตอบ
สนองต่อภำรกิจของกรมโยธำธิกำรและผังเมืองในฐำนะหน่วยงำนผู้รับผิดชอบหลักตำมพระรำชบัญญัติ
กำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543	ในกำรศึกษำ	วิเครำะห์	และทบทวนควำมเหมำะสมของบทบัญญัติของ
กฎหมำย	ตลอดจนกำรแปลกฎหมำยในควำมรับผิดชอบเป็นภำษำกลำงของประเทศอำเซียน	คือ	ภำษำ
อังกฤษโดยนัยแห่งพระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย	 พ.ศ.	 2548	 ตลอดจน		 
พระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย	 พ.ศ.	 2562 
ซึ่งก�ำลังจะมีผลใช้บังคับในอนำคตอันใกล้ต่อไป	
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2. แนวทางการด�าเนินงาน 

ท่ีปรึกษำได้ก�ำหนดแนวทำงในกำรศึกษำ	 วิเครำะห์	 และกำรแปลกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดิน 
และถมดินของประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ประเทศญี่ปุ ่น	 ประเทศสหรำชอำณำจักร	 และ
ประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย	 โดยเป็นกำรท�ำงำนร่วมกันระหว่ำงผู้ทรงคุณวุฒิในสำขำที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	
คณำจำรย์และผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนนิติศำสตร์	ทั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชำญกำรศึกษำวิจัย	กำรร่ำงกฎหมำย	กำร
จัดท�ำค�ำแปลกฎหมำย	ร่วมกับคณำจำรย์ผู้เชี่ยวชำญทำงด้ำนวิศวกรรมศำสตร์	ตลอดจนมีกำรสนับสนุน
ข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญทั้งทำงด้ำนนิติศำสตร์หรือวิศวกรรมศำสตร์ของต่ำงประเทศหรือเคยมีประสบกำรณ์
ศึกษำในต่ำงประเทศประกอบด้วย	 เพื่อควำมครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลและได้มำซ่ึงข้อคิดเห็นประกอบ
กำรศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำย	 โดยมีแนวทำงกำรศึกษำฯในภำพรวมปรำกฏตำมแผนภำพต่อ
ไปนี้	

จำกแนวทำงกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำวสำมำรถอธิบำยแยกเป็นกรอบกำรท�ำงำน	2	ส่วน	กล่ำวคือ	
   
2.1 การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบกฎหมาย โดยที่ปรึกษำท�ำกำรศึกษำพระรำชบัญญัติกำร

ขุดดินและถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 และกฎหมำยล�ำดับรองเพื่อก�ำหนดประเด็นปัญหำหรือข้อจ�ำกัดในกำรใช้
บังคับกฎหมำยเพื่อน�ำมำวิเครำะห์เปรียบเทียบกับกฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ	 ประเทศญี่ปุ ่น	
ประเทศสหรำชอำณำจักร	และประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย	ประกอบไปด้วยสำระดังต่อไปนี้	

(1) ความทั่วไปตามบริบทของประเทศ ซึ่งจะได้สรุปควำมเป็นมำของกฎหมำยและหลักกำร
พ้ืนฐำนที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกำรปูควำมเข้ำใจแก่ผู้ศึกษำเป็นเบื้องต้น	

(2) รายชื่อกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�ำหนดวัตถุแห่งกำรศึกษำ
ให้ชัดเจนและเป็นข้อมูลส�ำหรับกำรค้นคว้ำอ้ำงอิงต่อไป	 โดยเน้นไปท่ีกฎหมำยฉบับหลักที่เก่ียวข้องที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของประเทศศึกษำ
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(3) เจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อควำมเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมำยส�ำหรับกำรศึกษำ
เปรียบเทียบในเชิงลึกว่ำแท้จริงแล้ววัตถุแห่งกำรศึกษำของแต่ละประเทศนั้นเป็นกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์ 
ที่เหมือนหรือแตกต่ำงกันมำกน้อยประกำรใด	และสำมำรถน�ำผลกำรศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยดังกล่ำว 
มำปรับใช้เป็นข้อเสนอส�ำหรับระบบกฎหมำยไทยตำมควำมเหมำะสมได้มำกน้อยเพียงไรต่อไป	

(4) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกฎหมาย	เพื่อให้เห็นภำพรวมขององค์กรที่เกี่ยวข้อง
กับกำรควบคุมหรือก�ำกับดูแลกิจกรรมกำรขุดดินและถมดินโดยสรุปว่ำมีควำมสอดคล้องหรือแตกต่ำงกัน
มำกน้อยเพียงใด

 
(5) บทวิเคราะห์	 ซึ่งเป็นบทวิเครำะห์สภำพปัญหำหรือข้อจ�ำกัดกำรใช้บังคับกฎหมำยของ

ประเทศไทย	และตั้งเป็นประเด็นศึกษำกฎหมำยของต่ำงประเทศในแต่ละบท	ซ่ึงจะได้กล่ำวถึงโดยละเอียด
ในรำยงำนฉบับนี้ในบทต่อ	ๆ	ไป	 	 ท้ังนี้	 เพื่อให้ได้มำซ่ึงข้อเสนอแนะของกำรปรับปรุงแก้ไขหรือบังคับใช้
กฎหมำยไทยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน	

 2.2 กระบวนการแปลกฎหมาย	 กล่ำวคือ	 แปลกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของ
ประเทศไทยเป็นภำษำอังกฤษเพื่อให้ค�ำแปลกฎหมำยไทยเป็นภำษำอังกฤษเป็นไปในทิศทำงเดียวกันกับ
ค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้องโดยมีควำมเป็นสำกลง่ำยต่อกำรสื่อสำรใช้งำนและอ้ำงอิงระหว่ำงกันในทำงปฏิบัติ
ต่อไปจะได้มีกำรแสดงฐำนข้อมูลค�ำศัพท์และค�ำอธิบำยค�ำแปลเพื่อเป็นฐำนในกำรอ้ำงอิงกำรแปลและ
ศัพท์จำกแหล่งต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 กำรเทียบเคียงค�ำศัพท์ที่ใช้อยู่ในกฎหมำยของต่ำงประเทศ	 หรือมำตรฐำน
ระหว่ำงประเทศที่ได้รับกำรยอมรับ	เช่น	International	Building	Code	(IBC)	พจนำนุกรม	ปทำนุกรม	
ต�ำรำและเอกสำรวิชำกำร	 ตลอดจนข้อแนะน�ำของผู้เชี่ยวชำญด้ำนต่ำง	 ๆ	 ประกอบผลงำนกำรแปล
สุดท้ำยที่จะน�ำเสนอ	 คือ	 (1)	 ค�ำแปลพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 และกฎหมำย
ล�ำดับรอง	จ�ำนวนรวม	6	ฉบับ	และ	(2)	ศัพท์บัญญัติกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินภำษำอังกฤษ-
ภำษำไทย
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บทที่ 2 

การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย

1. ความทั่วไปตามบริบทของประเทศ

สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินเป็นสิทธิขั้นพื้นฐำนท่ีได้รับกำรรับรองในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 
ของประเทศไทยตลอดมำ	ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยรับรองสิทธิดังกล่ำวไว้ตำมมำตรำ	37	
วรรคหนึ่ง	 อย่ำงไรก็ตำมสิทธิขั้นพื้นฐำนของบุคคลในกำรใช้สอยทรัพย์สินของตนนั้นก็มิใช่สิทธิสัมบูรณ์ที่มิ
อำจจ�ำกัดอำกำรกำรใช้สิทธิอย่ำงใดได้เลย	 เนื่องจำกเป็นกำรปกติท่ีกำรใช้สิทธิของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ในขณะเดียวกันอำจเป็นกำรละเมิดซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐำนของบุคคลอื่นหรือคุณค่ำอ่ืน	 ๆ	 ที่กฎหมำยรับรองได้
เช่นกัน	รัฐธรรมนูญมำตรำ	37	วรรคสองจึงมีบทบัญญัติเปิดช่องให้ฝ่ำยนิติบัญญัติสำมำรถตรำกฎหมำยขึ้น
จ�ำกัดสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลได้	 ซึ่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 ก็เป็นหนึ่งใน
กฎหมำยที่ตรำข้ึนโดยวัตถุประสงค์ท่ีจะจ�ำกัดสิทธิในกำรใช้สอยที่ดิน	 (Land	Use)	 โดยสภำพ	 เนื่องจำกมี
สำระส�ำคัญเป็นกฎหมำยซ่ึงก�ำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีกำร	 และแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรขุดดินและถมดิน	
ตลอดจนมำตรกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยผ่ำนกระบวนกำรก�ำกับดูแลของภำครัฐ	เพื่อให้กำรด�ำเนินกิจกรรม
กำรขุดดินหรือถมดินเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	 เกิดควำมปลอดภัยและป้องกันควำมเดือดร้อน
ที่จะเกิดแก่ประชำชนในเร่ืองชีวิตและทรัพย์สินจำกปัญหำกำรพังทลำย	เล่ือนไถล	หรือฐำนรำกทรุดตัวของ
ดินที่เกิดจำกกำรขุดดินหรือกำรปรับถมท่ีดิน	หรือปัญหำอันสืบเนื่องจำกกิจกรรมขุดดินหรือถมดินประกำร
อื่น	 ที่มำของพระรำชบัญญัติฉบับนี้พอจะสรุปในทำงข้อเท็จจริง1	 ได้ว่ำพระรำชบัญญัติฉบับนี้ในชั้นแรก
เป็นกำรยกร่ำงกฎหมำยโดยมิได้มีแม่แบบเป็นกฎหมำยฉบับใดฉบับหนึ่งของต่ำงประเทศเป็นแบบอย่ำงแต่
เป็นกำรยกร่ำงในลักษณะเฉพำะของระบบกฎหมำยไทยเพื่อแก้ไขปัญหำในทำงปฏิบัติเกี่ยวกับสภำพปัญหำ
กำรขุดดิน	ตัวอย่ำงเช่น	ในกรณีท่ีมีข้อร้องเรียนว่ำบริษัทพงษ์สุรินทร์	จ�ำกัด	และบริษัทในเครือได้ขุดดินขอ
งบริษัทฯเพื่อน�ำดินไปถมในที่จัดสรรของตน	ท�ำให้ท่ีดินของรำษฎรซ่ึงมีเขตติดต่อหรือใกล้เคียงกันพังทลำย
และสูญหำย	

โดยผู้เสียหำยได้เคยร้องเรียนต่อหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องแล้ว	 แต่ยังไม่ได้รับควำมเป็นธรรม	 
จึงได้มีหนังสือร้องเรียนต่อรองนำยกรัฐมนตรีในขณะนั้น	 (นำยมีชัย	 ฤชุพันธุ์)	 เพื่อขอให้พิจำรณำให้ควำม 
เป็นธรรม	 ซึ่งรองนำยกรัฐมนตรีฯ	 ได้มีค�ำสั่งให้มีกำรยกร่ำงกฎหมำยเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว	 ในชั้นกำร
ตรวจพิจำรณำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	(กรรมกำรร่ำงกฎหมำยคณะที่	7)	ผู้แทนหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องได้มีกำรพิจำรณำมำตรกำรตำมกฎหมำยเท่ำท่ีมีอยู่ในขณะนั้น	เช่น	ส�ำนักผังเมืองเห็นว่ำอำจด�ำเนิน
กำรโดยก�ำหนดระดับพื้นดินในท้องถิ่นโดยอำศัยอ�ำนำจตำมผังเมืองเฉพำะตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง	
พ.ศ.	2518	แต่ก็อำจประสบปัญหำล่ำช้ำในกำรบังคับใช้เพรำะต้องมีกำรตรำเป็นพระรำชบัญญัติให้ใช้ผังเมือง
เฉพำะ	ในส่วนของกรมโยธิกำร	เห็นว่ำพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	พ.ศ.	2522	นั้นควบคุมไม่ถึงกำรขุด
ดินในลักษณะตำมท่ีเกิดข้ึน	เพรำะพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	พ.ศ.	2522	ควบคุมเฉพำะกำรขุดดินเพื่อ
ประโยชน์ในกำรก่อสร้ำงเท่ำนั้น	(ข้อ	15	แห่งกฎกระทรวง	ฉบับที่	4	(พ.ศ.	2526)	โดยก�ำหนดว่ำเมื่อมีกำร
ขุดดินในบริเวณท่ีใกล้ชิดอำคำร	ถนน	หรือก�ำแพงลึกจนอำจเป็นอันตรำยต่ออำคำร	ถนนหรือก�ำแพงนั้น	ผู้
ด�ำเนินกำรต้องจัดให้มีไม้ค�้ำยันเข็มพืด	และฐำนรำกเสริมตำมควำมจ�ำเป็นเพ่ือควำมปลอดภัยและต้องตรวจ
สอบแก้ไขค�้ำยัน	เข็มพืด	และฐำนรำกดังกล่ำวให้มีสภำพมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ	โดยในชั้นนั้น	
กรมโยธำธิกำรเห็นว่ำถ้ำจะมีกำรแก้ไขเพิ่มเติมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรฯเพื่อขยำยหลักกำรของพระ
รำชบัญญัติดังกล่ำวให้ครอบคลุมถึงกำรขุดดินในลักษณะที่เกิดนี้ก็น่ำจะไม่มีปัญหำแก่เจ้ำหน้ำที่ในกำร
ควบคุม	

1รำยละเอียดสำมำรถศึกษำได้จำกบันทึกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	(เรื่องเสร็จที่	703/2534	และเรื่องเสร็จที่	553/2536)
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมมีควำมเห็นว่ำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำกกำรขุดดิน 
มีอยู ่จริงและสำมำรถป้องกันแก้ไขได้หำกมีกำรควบคุมที่เหมำะสมเกี่ยวกับควำมลึก	 ขอบเขตของ 
กำรขุด	ควำมลำดเอียงของปำกหลุมท่ีท�ำกำรขุด	กำรระบำยน�้ำทิ้ง	แต่เนื่องจำกในขณะนั้นยังไม่มีกฎหมำย 
หรือหน่วยงำนควบคุมกำรขุดดินในที่ดินซ่ึงเป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน	จึงไม่อำจน�ำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ตำมหลักวิชำกำรมำควบคุมให้มีผลในทำงปฏิบัติได้

 
ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุดเห็นว่ำมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย	์

มำตรำ	1337	(ใช้สิทธิเป็นเหตุให้เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์เดือดร้อนเสียหำย)	มำตรำ	1342	(ขุดบ่อในระยะ
สองเมตรจำกแนวท่ีดินไม่ได้)	และมำตรำ	1343	(ห้ำมขุดดินจนอำจเป็นอันตรำยแก่ควำมอยู่มั่นแห่งที่ดิน
ติดต่อ)	 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่จะควบคุมและป้องกันกำรขุดดินอันอำจเป็นเหตุให้เกิดอันตรำยแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สินได้แต่ผู้ได้รับควำมเดือดร้อนต้องฟ้องร้องทำงศำลเพ่ือบังคับกำรตำมสิทธิ	 อีกประกำรหนึ่งคือ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ	 พ.ศ.	 2518	 ซึ่งนำยกรัฐมนตรีอำศัยอ�ำนำจตำม
มำตรำ	17	(2)	สำมำรถประกำศก�ำหนดมำตรฐำนสิ่งแวดล้อมเพื่อก�ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรขุดดินได	้
จึงมีควำมเห็นว่ำ	บรรดำบทบัญญัติกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงประเด็นกำรขุดดิน	จึงเห็น
สมควรให้มีกำรยกร่ำงกฎหมำยขึ้นใหม่เพื่อให้มีผลใช้บังคับกับเรื่องของกำรขุดดินโดยเฉพำะ	

     
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเห็นว่ำกฎหมำยท่ีควบคุมและป้องกันกำรขุดดินในลักษณะท่ี

เป็นอันตรำยได้โดยตรงคือ	ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ว่ำด้วยละเมิด	มำตรำ	420	และมำตรำ	421	 
และมำตรำ	1343	แต่ต้องด�ำเนินกำรระงับควำมเสียหำยโดยกำรฟ้องร้องเพื่อให้ศำลสั่งให้ผู้กระท�ำละเมิด
ช�ำระค่ำสินไหมทดแทนหรือให้ศำลสั่งให้ยุติกำรกระท�ำ	ในส่วนของพระรำชบัญญัติน�้ำบำดำล	พ.ศ.	2520	 
จะสำมำรถควบคุมได้เฉพำะในส่วนที่เป็นกำรขุดดินเพ่ือน�ำน�้ำบำดำลข้ึนมำใช้หรือเพื่อระบำยน�้ำลงบ่อ
บำดำล	ซึ่งจะต้องมีกำรขุดลึกลงไปจำกผิวดินเกินกว่ำ	15	เมตร	หำกเป็นกำรขุดดินโดยเปิดหน้ำดินลึกลง
ไปในระดับควำมลึกเท่ำ	ๆ	กัน	แต่ไม่ใช่เป็นกำรน�ำน�้ำบำดำลขึ้นมำใช้หรือเพื่อระบำยน�้ำลงบ่อบำดำลดัง
เช่นกรณีกำรขุดดินเพื่อขำยหน้ำดินดังกล่ำว	ก็จะไม่อยู่ภำยใต้บังคับกฎหมำยน�้ำบำดำล	และเห็นว่ำส�ำหรับ
พระรำชบัญญัติกำรผังเมือง	พ.ศ.	2518	นั้นเมื่อมีกำรบังคับใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะในท้องที่ใด
แล้ว	 บุคคลใดจะใช้ประโยชน์ที่ดินผิดไปจำกที่ได้ก�ำหนดไว้ในผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะไม่ได้	 หรือ
ปฏิบัติกำรใด	ๆ 	ซึ่งขัดกับข้อก�ำหนดของผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะไม่ได้	ซึ่งหำกมีกำรใช้บังคับผังเมือง
รวมและส�ำหรับนักผังเมืองมีอ�ำนำจก�ำหนดระดับพ้ืนดินในท้องที่นั้น	 ๆ	 ได้ก็น่ำจะแก้ปัญหำเรื่องกำรขุด
ดินได้ทำงหน่ึง	อย่ำงไรก็ตำม	บทบัญญัติดังกล่ำวจะมีผลใช้บังคับเฉพำะในท้องที่ที่ได้มีกำรออกกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหรือในท้องที่ที่ได้มีพระรำชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพำะเท่ำนั้น	 ในส่วนของ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ	นอกจำกกรณีมำตรำ	17	(2)	แล้วยังมีมำตรกำร
ตำมมำตรำ	20	บัญญัติให้อ�ำนำจนำยกรัฐมนตรีสั่งบุคคลผู้ก่อให้เกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำยไม่ให้กระท�ำ
กำรอันจะมีผลเป็นกำรเพิ่มควำมรุนแรงแก่สภำวะสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษเกิดขึ้น	 จึงสำมำรถน�ำมำปรับใช้
บังคับได้หำกกำรขุดดินมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจริง	

ต่อมำในชั้นกำรเตรียมเรื่องเสนอเข้ำสู ่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี	 กรมที่ดินได้ขอหำรือ 
ในประเด็นเกี่ยวกับกำรขุดตักดินและถมดินว่ำในที่ดินที่เอกชนมีกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครอง	 
มีกฎหมำย	ระเบียบ	ข้อบังคับที่ก�ำหนดมำตรฐำนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอ�ำนำจที่จะควบคุมกำรขุด
ตักดินและกำรถมดินโดยเฉพำะหรือมีส่วนเก่ียวข้องกับกำรด�ำเนินกำรต่ำง	ๆ 	มำกน้อยเพียงใดท่ีจะสำมำรถ 
ใช้ควบคุมกิจกำรดังกล่ำวได้	สมควรแก้ไขกฎหมำยฉบับใด	หรือสมควรยกร่ำงกฎหมำยเพื่อควบคุมกำรขุด
ตักดินและถมดินขึ้นมำอีกฉบับหนึ่งโดยเฉพำะจะถูกต้องหรือไม่	 ซึ่งส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
ได้ให้ควำมเห็นว่ำกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับกำรขุดตัดดินและถมดินในที่ดินเอกชนมีหลำยฉบับ	โดยมีขอบเขต
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แตกต่ำงกันไปตำมวัตถุประสงค์ของกฎหมำยแต่ละฉบับ	หำกกรมที่ดินมีควำมประสงค์จะควบคุมกำรขุดตัก
ดินและถมดินท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมำยฉบับใด	ก็สมควรพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยฉบับนั้น	หำกจะต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยหลำยฉบับหรือวัตถุประสงค์ของกฎหมำยเหล่ำนั้นครอบคลุมไม่ถึง	 ก็สมควรยกร่ำง
เป็นกฎหมำยมำอีกฉบับหนึ่งโดยเฉพำะ	ต่อมำ	คณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	(คณะที่	7)	ได้มีควำมเห็นว่ำบรรดำ
บทบัญญัติกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมถึงประเด็นกำรขุดดิน	 จึงสมควรยกร่ำงกฎหมำยขึ้นใหม่
เพื่อให้มีผลใช้บังคับกับเรื่องกำรขุดดินโดยเฉพำะ	 จนได้มีกำรเสนอ	 “ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขุด
ดิน พ.ศ. ....”	 โดยกระทรวงมหำดไทย	 เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	 (คณะที่	 7)	จนใน
ท้ำยที่สุดร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้ตรวจพิจำรณำแล้วเสร็จในชื่อของ	“ร่างพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. ....”	 โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำระส�ำคัญบำงประกำร	 เช่น	ปรับปรุงบทบัญญัติใน
หมวด 2 (การขออนุญาตและการอนุญาต) ของร่างเดิม จากการที่ก�าหนดให้ผู้ขุดดินที่มีความลึกเกิน 3 
เมตรต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนด�าเนินการ (Permit System) เป็นเพียงการแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยยื่นเอกสารหลักฐานแจ้งข้อมูลท่ีจ�าเป็นตามกฎหมาย เมื่อผู้แจ้งได้ด�าเนินการ
ดังกล่าวแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น (Notification 
System) ตัดบทบัญญัติในหมวด	4	(กำรแก้ไขใบอนุญำตและกำรเพิกถอนใบอนุญำต)	ออก	เพื่อให้สอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เน้นการก�ากับดูแลมากกว่าการควบคุมกิจกรรมการขุดดิน โดยให้ผู้ขุดดิน
เฉพาะกิจกรรมบางกรณีที่อาจมีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดความเสียต้องมาแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
เท่านั้นอันเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการลดการควบคุมกิจการต่างๆ ลงเป็นเพียงการก�ากับดูแล มิได้
เป็นการควบคุมการขุดดิน2	 และปรับปรุงหน้ำที่ของผู้ขุดดินให้สอดรับจำกกำรเปลี่ยนจำกระบบอนุญำต 
(Authorization	System;	Permit	System)	เป็นระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำร	(Obligation	d’annonce	
System;	Notification	System)	ทั้งเพ่ิมบทบัญญัติก�าหนดให้ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบ
ครองท่ีดิน ลูกจ้าง หรือตัวแทน ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายของบุคคลหรือสภาพ
แวดล้อมอันเกิดจากการขุดดิน	เป็นต้น	และเมื่อเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในช้ันรัฐสภาได้มี
การเพิ่มเติมสาระในส่วนของการก�ากับดูแลกิจกรรมการถมดินโดยใช้หลักการท�านองเดียวกัน (อนุโลม
ใช้) กับระบบของการก�ากับดูแลกิจกรรมการขุดดินเข้าไปเป็นหมวด 3	ของร่ำงพระรำชบัญญัติ3	และท้ำย
ที่สุดร่ำงพระรำชบัญญัติได้ประกำศใช้เป็นกฎหมำยในรำชกิจจำนุเบกษำในช่ือของ	“พระรำชบัญญัติกำรขุด
ดินและถมดิน	พ.ศ.	2543”	

ส�ำหรับกำรศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยต่ำงประเทศในชั้นกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติและในชั้น
พิจำรณำของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	 สำมำรถสรุปข้อเท็จจริงได้ว่ำ	 จำกกำรตรวจสอบตัวบท
กฎหมำย	(Legislations)	ของหลำยประเทศ	คือ	สหรัฐอเมริกำ	อังกฤษ	สิงคโปร์	ฟิลิปปินส์	ญี่ปุ่น	แอฟริกำใต	้
และอิสรำเอล	รวม	7	ประเทศ	ไม่พบตัวบทกฎหมำยเฉพำะ	(Specific	Legislations)	ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้
ควบคุมหรือป้องกันในเรื่องของกำรขุดดินนี้โดยตรง	 แต่ในบำงประเทศ	 เช่น	 อังกฤษ	 สหรัฐอเมริกำ	 และ
สิงคโปร์	ได้มีกำรสอดแทรกมำตรกำรทำงกฎหมำยปกครองบำงอย่ำงเพื่อป้องกัน	ควบคุม	และแก้ไขปัญหำ
เหล่ำน้ีไว้ในพระรำชบัญญัติต่ำง	ๆ	ท่ีมีขอบเขตครอบคลุมเรื่องอื่น	ๆ	ด้วย	ส่วนประเทศอื่น	ๆ	ตรวจสอบไม่
พบมำตรกำรในพระรำชบัญญัติหรือรัฐบัญญัติซ่ึงเข้ำใจได้ว่ำน่ำจะมีกำรก�ำหนดเก่ียวกับเร่ืองนี้ไว้ในข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น	 (by-laws;	 ordinance)	 อันยำกแก่กำรตรวจสอบได้ในประเทศไทย	 จึงสรุปเป็นข้อเท็จจริงได้ใน
เบื้องต้นว่ำลักษณะของกฎหมำยต่ำงประเทศที่ควบคุมก�ำกับกิจกรรมเกี่ยวกับกำรขุดดินและถมดินนั้นมิได้
เป็นกฎหมำยเฉพำะท่ีว่ำด้วยเรื่องของกำรขุดดินหรือถมดินฉบับใดฉบับหนึ่งที่จะสำมำรถศึกษำเปรียบเทียบ
กับกฎหมำยไทยแบบเจำะลึกโครงสร้ำงท้ังฉบับ	แต่เป็นมำตรกำรที่ได้แทรกอยู่ในกฎหมำยฉบับต่ำง	ๆ	ของ
ต่ำงประเทศเช่นเดียวกับสภำพปัญหำของประเทศไทยก่อนมีกำรยกร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถม
ดิน	พ.ศ.	2543	และแม้ในปัจจุบันเมื่อคณะท่ีปรึกษำได้ศึกษำข้อมูลทำงวิชำกำรและได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจำก
กำรสัมภำษณ์ผู้เช่ียวชำญด้ำนกฎหมำยเกี่ยวกับกำรขุดดินและถมดินแล้ว	พบว่ำบทบัญญัติของกฎหมำยต่ำง

2บันทึกกำรประชุมกรรมกำรร่ำงกฎหมำย	คณะที่	7	ครั้งที่	1	(68/2536)	38/2536
3บันทึกกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน	พ.ศ.	....	สภำผู้แทนรำษฎร	ครั้งที่	7/2542	วันพฤหัสบดี	ที่	3	มิถุนำยน	2542
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ประเทศตำมขอบเขตกำรศึกษำ	 คือ	 กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำ	 กฎหมำยของประเทศญี่ปุ ่น	
กฎหมำยของประเทศสหรำชอำณำจักร	 และกฎหมำยของประเทศมำเลเซีย	 นั้น	 ยังคงมีลักษณะท�ำนอง
เดียวกันกับข้อมูล	ในชั้นกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฯ	ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	กล่ำว
คือ	ยังไม่ปรำกฏบทบัญญัติกฎหมำยเฉพำะ	(Specific	Legislations)	ที่บัญญัติข้ึนเพื่อใช้ควบคุมหรือก�ำกับ
ดูแลกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดินโดยตรงในลักษณะท�ำนองเดียวกับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	
พ.ศ.	2543	และพบเพียงบทบัญญัติของกฎหมำยท่ีได้มีกำรสอดแทรกมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำร
ควบคุมหรือก�ำกับดูแลกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดิน	กระจัดกระจำยปะปนอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมำย
กลำงที่มีขอบเขตครอบคลุมเรื่องอื่น	 ๆ	 ดังจะได้กล่ำวโดยละเอียดในบทต่อไปตำมล�ำดับประเทศที่ศึกษำ
เปรียบเทียบ	

2. รายชื่อของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(1)	 กฎหมำยกลำงว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของประเทศไทย	 คือ	 พระรำชบัญญัติกำรขุด
ดินและถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 เม่ือเป็นกฎหมำยกลำงท่ีประกันมำตรฐำนทำงวิชำกำรข้ันต�่ำมำตรำ	 5	 
ของพระรำชบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนดว่ำมิให้ใช้บังคับแก่กำรขุดดินและถมดินซึ่งกระท�ำได้โดยอำศัยอ�ำนำจ 
ตำมกฎหมำยอื่นท่ีได้ก�ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันอันตรำยไว้ตำมกฎหมำยนั้นแล้ว	 ซึ่งมีควำมจ�ำเป็น 
ต้องพิจำรณำเป็นรำยกรณีไป	 ตัวอย่ำงของพระรำชบัญญัติที่พระรำชบัญญัติฉบับนี้มอบให้ใช้บังคับแทน
เนื่องจำกมีมำตรฐำนข้ันต�่ำท่ีไม่ต�่ำกว่ำกฎหมำยฉบับนี้	อำทิ	พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร	พ.ศ.	2522	ใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับกำรขุดดินเพื่อกำรก่อสร้ำงอำคำร	 หรือกำรดูดทรำยในที่สำธำรณะนั้นไม่ใช้บังคับพระ
รำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.2543	อีก	เนื่องจำกมีระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรอนุญำต
ให้ดูดทรำย	 พ.ศ.	 2546	 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	 พ.ศ.	 2534	
มำตรำ	20	ประกอบประมวลกฎหมำยที่ดิน	มำตรำ	9	แล้ว	เป็นต้น	

(2)	 ตัวอย่ำงกฎหมำยอ่ืน	 ๆ	 ในระบบกฎหมำยไทยที่สำระเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรขุดดิน 
หรือถมดินซึ่งอำจอยู่ในข่ำยให้ต้องพิจำรณำว่ำยังมีควำมจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำรบังคับตำมพระรำชบัญญัติ 
กำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543	อีกหรือไม่	อำทิ	พระรำชบัญญัติกำรชลประทำนหลวง	พ.ศ.	2485	พระ
รำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน�้ำไทย	พ.ศ.	2456	พระรำชบัญญัติกำรประปำนครหลวง	พ.ศ.	2510	พระ
รำชบัญญัติกำรประปำส่วนภูมิภำค	 พ.ศ.	 2522	 พระรำชบัญญัติกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	 
พ.ศ.	 2518	พระรำชบัญญัติจัดวำงกำรรถไฟและทำงหลวง	พ.ศ.	 2464	พระรำชบัญญัติทำงหลวง	พ.ศ.	
2535	พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน	โบรำณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ	พ.ศ.	2504	พระ
รำชบัญญัติแร่	พ.ศ.	2560	พระรำชบัญญัติน�้ำบำดำล	พ.ศ.	2520	และพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพส่ิงแวดล้อมแห่งชำติ	พ.ศ.	2535	

3. เจตนารมณ์ของกฎหมาย

เจตนำรมณ์ในกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 จำกหมำยเหตุท้ำย
พระรำชบัญญัติน้ันค่อนข้ำงชัดแจ้งว่ำเป็นกำรบัญญัติกฎหมำยมำเพื่อแก้ไขปัญหำในทำงปฏิบัติที่ในปัจจุบัน
มีกำรขุดดินเพื่อน�ำดินไปถมพื้นที่ที่ท�ำกำรก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยหรือเพื่อกิจกำรอื่นอย่ำงกว้ำงขวำง	 แต่กำร
ขุดดินหรือถมดินดังกล่ำวยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตำมหลักวิชำกำรจึงอำจก่อให้เกิดอันตรำยแก่ทรัพย์สิน
และควำมปลอดภัยของประชำชนได้	จึงสมควรให้มีกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินเพ่ือให้กำรขุดดิน
หรือถมดินเป็นไปโดยถูกต้องตำมหลักวิชำกำร	 กฎหมำยฉบับนี้จึงมีควำมผสมผสำนกันระหว่ำงลักษณะ
ของกฎหมำยว่ำด้วยกำรก่อสร้ำง	(Construction	Law)	และกฎหมำยสิ่งแวดล้อม	(Environment	Law)	
โดยมีวัตถุที่ประสงค์เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินและควำมปลอดภัยของประชำชนเป็นส�ำคัญ
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4. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกฎหมาย

องค์กรฝ่ำยปกครองท่ีพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543	วำงบทบำทหลักให้
เป็นผู้ก�ำกับดูแลกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดิน	 คือ	 เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น	 ซึ่งหมำยควำมถึงผู้บริหำรองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่ำง	ๆ 	ในฐำนะผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พระรำชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับเหนือ
ท้องที่น้ัน	ได้แก่	 (1)	นำยกเทศมนตรี	ส�ำหรับในเขตเทศบำล	(2)	ผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	ส�ำหรับใน
เขตกรุงเทพมหำนคร	(3)	นำยกเมืองพัทยำ	ส�ำหรับในเขตเมืองพัทยำ	(4)	นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	
ส�ำหรับในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	(5)	หัวหน้ำผู้บริหำรท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นท่ีมี
กฎหมำยโดยเฉพำะจัดตั้งข้ึนก�ำหนดให้เป็นรำชกำรส่วนท้องถิ่น	 ส�ำหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
น้ัน	 และ	 (6)	 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด	 ส�ำหรับในเขตท้องที่อื่น	 นอกจำก	 (1)	 ถึง	 (5)	 (มำตรำ	 3	
ประกอบมำตรำ	4)	บทบำทหน้ำที่หลักของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกอบด้วย	กำรรับแจ้ง	และออกใบรับแจ้ง
ตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก�ำหนดเพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้แจ้งที่ประสงค์จะด�ำเนินกำรขุดดิน
หรือถมดิน	ตรวจสอบสถำนท่ีขุดดินหรือถมดิน	กรณีมีผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรขุดและกำรถมดิน	และ
ร้องขอต่อเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินสั่งให้ผู้ขุดดินหรือถมดิน	หรือเจ้ำของที่ดินหยุดกำรขุดดินหรือถมดิน	ในกรณี
ที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยจำกกำรท�ำงำนดังกล่ำว	กำรแจ้งกรมศิลปำกร	หรือกรมทรัพยำกรธรณี	ในกรณีขุด
พบโบรำณวัตถุ	ศิลปวัตถุ	ซำกดึกด�ำบรรพ์	หรือแร่ที่มีคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ	โดยในทำงปฏิบัติจะมีกำรใช้บังคับ
กฎหมำยผ่ำนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัติ	 เช่น	 กำร
ตรวจสอบสถำนท่ีขุดดินหรือถมดินเพื่อรำยงำนต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น	(มำตรำ	29	วรรคสอง)	

พระรำชบัญญัติฉบับนี้ก�ำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยเป็นผู้รักษำกำรตำมพระ
รำชบัญญัติ	 มีอ�ำนำจหน้ำที่หลักในกำรออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ	 6	 (1)-(5)	 กฎหมำยยังได้ก�ำหนดให้มี	
คณะกรรมกำรขุดดินและถมดิน	ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองเป็นประธำนกรรมกำร	 ผู้
แทนกรมทรัพยำกรธรณี	ผู้แทนกรมท่ีดิน	ผู้แทนกรมพัฒนำที่ดิน	ผู้แทนกรมโรงงำนอุตสำหกรรม	ผู้แทนกรม
ศิลปำกร	ผู้แทนส�ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ผู้แทนกรมกำรผังเมือง	ผู้แทน
สภำวิศวกร	และผู้แทนสภำสถำปนิกแห่งละหนึ่งคน	และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ัง	เป็น
กรรมกำร	และให้หัวหน้ำส�ำนักงำนคณะกรรมกำรควบคุมอำคำร	กรมโยธำธิกำรและผังเมือง	เป็นกรรมกำร
และเลขำนุกำร	คณะกรรมท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลและให้ค�ำปรึกษำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น	 ตลอดจนเป็นคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์กำรใช้อ�ำนำจทำงปกครองขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเฉพำะกรณีกรุงเทพมหำนคร	(มำตรำ	11	และมำตรำ	12	ประกอบมำตรำ	34)	

5. บทวิเคราะห์ 

มำตรกำรก�ำกับดูแลกิจกรรมกำรขุดดินและถมดินผ่ำนระบบกำรแจ้งก ่อนด�ำเนินกำร	
(Obligation	d’annonce	System;	Notification	System)	ที่ใช้อยู่ในพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถม
ดิน	พ.ศ.	2543	ถือได้ว่ำมีข้อเด่นตรงท่ีเป็นกลไกที่กระทบเสรีภำพของบุคคลค่อนข้ำงน้อย	เพรำะกฎหมำย
ไม่ได้ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลผู้แจ้งไว้มำกนักและบุคคลสำมำรถประกอบกิจกรรมที่ก�ำกับดูแลได้ทันที
หลังจำกได้ด�ำเนินกำรแจ้งต่อเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยปกครองและได้รับใบรับแจ้งไว้เป็นหลักฐำนแล้ว	โดยฝ่ำยปกครอง
น้ันมีแต่เพียง	“อ�ำนำจผูกพัน” (Mandatory	Power)	ที่จะต้องออกใบรับแจ้งให้ด�ำเนินกิจกรรมหำกผู้แจ้ง
มีองค์ประกอบที่ประกันถึงควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นในกำรด�ำเนินกิจกรรม	 กล่ำวคือ	
เอกสำรประกอบกำรแจ้งท่ีครบถ้วนถูกต้องตรงตำมที่กฎหมำยสำรบัญญัติก�ำหนด	เพียงแต่ฝ่ำยปกครองจะ
ได้มีกำรตรวจสอบในภำยหลังว่ำกำรประกอบกิจกรรมนั้นฝ่ำฝืนหลักเกณฑ์ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดหรือไม่ต่อ
ไปเท่ำนั้น	ท�ำให้ประชำชนผู้ประสงค์จะประกอบกิจกรรมสำมำรถทรำบเง่ือนไขกำรได้รับใบรับแจ้งอย่ำงชัด
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แจ้งและเข้ำใจในเหตุผลของกำรถูกปฏิเสธไม่ออกใบรับแจ้งได้อย่ำงเสมอภำคเท่ำเทียมกัน	เกิดควำมมั่นคง
แน่นอนแห่งนิติฐำนะ	และสำมำรถลดปัญหำกำรทุจริตคอรัปช่ันผ่ำนกำรใช้อ�ำนำจดุลพินิจท่ีมิชอบอีกโสต
หน่ึงด้วย	ส่วนในแง่ของเจ้ำหน้ำท่ีฝ่ำยปกครองผู้ออกค�ำสั่งนั้นก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันเนื่องจำกเมื่อ
ปรำศจำกดุลพินิจในกำรสั่งกำรหำกด�ำเนินกำรออกใบแจ้งหรือปฏิเสธไม่ออกใบแจ้งตำมเงื่อนไขที่กฎหมำย
ก�ำหนดอย่ำงชัดแจ้งโปร่งใสแล้วก็ย่อมจะปลอดจำกควำมรับผิดทำงละเมิดในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นกำร
ส่วนตัว	แตกต่ำงจำกระบบอนุญำต	(Authorization	System;	Permit	System)	ที่กฎหมำยมักจะก�ำหนด
คุณสมบัติของบุคคลผู้ขออนุญำตไว้อย่ำงรัดกุมและให้	 “อ�ำนำจดุลพินิจ”	 (Discretionary	 Power)	 ทั้ง
ดุลพินิจวินิจฉัยว่ำข้อเท็จจริงว่ำด้วยคุณสมบัติอันเป็นองค์ประกอบในกำรออกค�ำสั่งอนุญำตนั้นครบถ้วน
ถูกต้องและเหมำะสมแล้วหรือไม่	และสำมำรถเรียกเอกสำรพยำนหลักฐำนเพิ่มเติมประกอบกำรพิจำรณำ
ออกค�ำส่ังตำมควำมเหมำะสมแม้มีได้บัญญัติไว้อย่ำงชัดแจ้งในกฎหมำย	หรือดุลพินิจตัดสินใจในกำรออก
ค�ำสั่งทำงปกครอง	เช่น	กำรก�ำหนดเงื่อนไขประกอบกำรออกค�ำสั่งอนุญำตให้ด�ำเนินกิจกรรมตำมที่ก�ำหนด
ไว้กว้ำงขวำงกว่ำท่ีกฎหมำยบัญญัติไว้ได้

ท้ังนี้	แม้ว่ำระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติฯ	ที่ประกำศใช้มำเกือบยี่สิบปี
นั้นถือว่ำมีหลักกำรที่ก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงมำกเพรำะยังคงสอดรับกับนิตินโยบำยของรัฐบำลชุดปัจจุบันที่
ประสงค์จะให้ลดกำรใช้ระบบอนุญำตเพ่ือควบคุมดูแลกิจกรรมให้เหลือแต่เพียงเท่ำที่จ�ำเป็นและสนับสนุน
ให้ใช้ระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกรรมรูปแบบอ่ืนทดแทน	 เช่น	 วิธีแจ้งก่อนด�ำเนินกำร	 หรือกำรรำยงำนให้
ทรำบ	ดังปรำกฏให้เห็นจำกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	3	พฤษภำคม	2559	(นโยบำยกำรปฏิรูปกฎหมำย
ในส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ำยบริหำร)	 บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 มำตรำ	 77	 วรรคสำม	
และพระรำชกฤษฎีกำกำรทบทวนควำมเหมำะสมของกฎหมำย	พ.ศ.	2558	มำตรำ	9	(4)	และ	(5)	เป็นต้น	
อย่ำงไรก็ตำม	 ระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรขุดดินหรือถมดินตำมพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	
พ.ศ.	2543	ที่โดยระบบจะต้องยึดโยงกับเงื่อนไขที่กฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด
เพรำะไม่มีกำรให้อ�ำนำจดุลพินิจแก่ฝ่ำยปกครองเพิ่มเติมนั้นก็ยังมีสภำพปัญหำหรือข้อจ�ำกัดของตัวระบบ
เองทั้งในส่วนของควำมพอเพียงในสำระของตัวบทกฎหมำยและแนวทำงกำรในบังคับใช้กฎหมำยในทำง
ปฏิบัติอันมีควำมจ�ำเป็นจะต้องศึกษำวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำกฎหมำยให้มีควำมสมบูรณ์และประสิทธิภำพใน
กำรบังคับใช้ยิ่ง	ๆ	ข้ึนไป	ดังต่อไปนี้	

5.1 ปัญหาความรับรู้และเข้าใจซึ่งสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการขุดดินหรือถม
ดิน 

ปัจจุบันประชำชนหรือบุคลำกรภำครัฐที่เกี่ยวข้อง	 อำจยังมีควำมรับรู้และเข้ำใจที่ไม่
เพียงพอเก่ียวกับกระบวนกำรขุดดินและถมดิน	 ตลอดจนสิทธิและหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติกำรขุดดิน
และถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 ยังผลให้อัตรำกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยในกำรแจ้งล่วงหน้ำก่อนด�ำเนินกำรขุดดิน
หรือถมดินจะมีค่อนข้ำงต�่ำไม่ประสบผลส�ำเร็จในกำรป้องกันควำมเสียหำยให้สมดังเจตนำรมณ์ของ
กฎหมำยได้	 หรือแม้แต่ในส่วนของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นผู้บังคับใช้กฎหมำยในปัจจุบันเองก็ยังมีควำมรับรู้
และเข้ำใจในควำมแตกต่ำงของระบบอนุญำตที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะมีอ�ำนำจควบคุมดูแลกิจกรรมโดย
มีอ�ำนำจดุลพินิจในกำรพิจำรณำวินิจฉัยในกำรอนุญำตให้สิทธิหรือดุลพินิจในกำรตัดสินใจเลือกผลของ
กฎหมำยในกำรท�ำค�ำสั่งอนุญำตทั้งควำมถูกต้องและควำมเหมำะสมของกำรด�ำเนินกำร	 เช่น	 เรียกหลัก
ประกัน	 หรือเอกสำรเพิ่มเติมจำกที่กฎหมำยสำรบัญญัติก�ำหนดเป็นขั้นต�่ำ	 และปฏิเสธไม่ออกใบอนุญำต
ให้ในบำงกรณีแม้ว่ำเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นประกอบกำรขออนุญำตจะครบถ้วนถูกต้องทุกประกำร	กับระบบ
กำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ�ำนำจเพียงกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปโดย
ชอบตำมที่กฎหมำยก�ำหนด	 กล่ำวอีกนัยหนึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีเพียงอ�ำนำจผูกพันตำมกฎหมำยโดย
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หำกได้มีกำรแจ้งกำรด�ำเนินกำรล่วงหน้ำพร้อมด้วยเอกสำรที่ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กฎหมำยสำรบัญญัติ
ก�ำหนดแล้ว	เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมีหน้ำท่ีออกใบรับแจ้งเพื่อเป็นหลักฐำนให้ผู้นั้นสำมำรถด�ำเนินกิจกรรมได้โดย
ชอบด้วยกฎหมำย	 ดังตัวอย่ำงควำมเข้ำใจที่คำดเคลื่อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำกอ�ำนำจและ
กระบวนกำรท่ีกฎหมำยสำรบัญญัติมุ่งประสงค์	อำทิ

ตัวอย่ำงกำรบังคับใช้กฎหมำยโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทำงปฏิบัติ

5.2 ปัญหาความรับรู้ผลการใช้บังคับในเชิงพื้นที่ของพระราชบัญญัติจากเทคนิคในทาง
กฎหมาย
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ในระบบกำรแจ้งนั้น	ควำมชัดเจนแน่นอนของสภำพบังคับของบทบัญญัติของกฎหมำย
ถือได้ว่ำมีควำมส�ำคัญเป็นอันดับแรก	แต่ด้วยเหตุท่ีพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	พ.ศ.	2543	ไม่ได้
ก�ำหนดให้มีผลใช้บังคับในทุกพื้นที่ของประเทศเป็นพื้นฐำน	ด้วยเจตนำรมณ์ท่ีประสงค์มิประสงค์ให้เป็นกำร
สร้ำงภำระแก่ประชำชนส่วนใหญ่	ซึ่งในชั้นต้นกระทรวงมหำดไทยได้ค�ำนึงถึงข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับสภำพควำม
พร้อมของประเทศในขณะนั้นแล้วเห็นว่ำกำรใช้บังคับพระรำชบัญญัติ	หำกจะใช้บังคับในท้องที่ใดมีบริเวณ
เพียงใด	ควรให้รัฐมนตรีเป็นผู้ก�ำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ	 เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรควบคุมดูแล4แต่ในกำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยในชั้นหลังได้มีกำรท�ำควำมเข้ำใจว่ำเป็น
แต่เพียงระบบกำรแจ้งก่อนกำรด�ำเนินกำรซึ่งมีลักษณะของกำรก�ำกับดูแลเท่ำนั้นจึงก�ำหนดเง่ือนไขให้ต้อง
มีกำรประกำศใช้บังคับไว้เฉพำะในบริเวณขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลซ่ึงในอดีตมีจ�ำนวนมำกที่สุดแต่ก็
มีข้อจ�ำกัดด้ำนศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่	ควำมเชี่ยวชำญ	และงบประมำณในกำรท�ำหน้ำท่ีก�ำกับดูแลกิจกรรม
มำกที่สุดในประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมดเช่นเดียวกัน	อย่ำงไรก็ตำม	เนื่องจำกปัจจุบัน
พระรำชบัญญัติได้ประกำศใช้บังคับเกือบ	20	ปีแล้ว	สถำนกำรณ์ข้อจ�ำกัดต่ำง	ๆ	ย่อมเปลี่ยนไปในทำงที่
ดีขึ้น	จึงอำจเป็นกำรสมควรที่จะทบทวนว่ำกฎหมำยฉบับนี้สมควรมีผลใช้บังคับทั่วทั้งประเทศโดยอัตโนมัติ
แล้วหรือไม่	โดยอำจสังเกตได้จำกสภำพควำมเป็นจริงว่ำแม้ว่ำในปัจจุบันได้มีกำรยกฐำนะองค์กำรบริหำร
ส่วนต�ำบลขึ้นเป็นเทศบำลต�ำบลท�ำให้เกิดเขตพื้นที่ใช้บังคับพระรำชบัญญัติเป็นจ�ำนวนมำกแล้วโดย
อัตโนมัติ	 แต่จำกข้อมูลทำงสถิติของกรมกำรส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก็พบว่ำปัจจุบันก็ยังเหลือพ้ืนที่
ขององค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลท่ัวไปเทศอีกกว่ำ	5,329	แห่ง	ซ่ึงแท้จริงแล้วเมื่อพิเครำะห์จำกลักษณะเชิง
กำยภำพของพื้นท่ีหรือศักยภำพขององค์กรก็จะพบกว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลที่เหลืออยู่ก็มิได้มีควำม
แตกต่ำงอย่ำงมีนัยส�ำคัญจำกเขตเทศบำลต�ำบล	 ซ่ึงใช้บังคับกฎหมำยโดยอัตโนมัติตำมมำตรำ	 3	 (1)	 แต่
ประชำชนในบริเวณดังกล่ำวกลับมิอำจทรำบ

เป็นเบื้องต้นว่ำตนมีสิทธิหน้ำที่ต้องด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยฉบับนี้	 เว้นแต่จะได้ตรวจ
สอบจำกกฎหมำยล�ำดับรองที่ออกตำมพระรำชบัญญัติฉบับอื่น	 ว่ำเป็นบริเวณท่ีมีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้
บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร	เป็นบริเวณเขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง	หรือ
เป็นท้องที่อ่ืนท่ีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยประกำศก�ำหนดตำมมำตรำ	3	วรรคสอง	เป็นพื้นที่	ๆ	
ไป	 อีกหรือไม่เป็นต้น	ควำมยำกล�ำบำกในกำรทรำบถึงสภำพบังคับของกฎหมำยในเชิงพื้นที่จึงอำจก่อให้
เกิดปัญหำควำมไม่มั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐำนะ	(สิทธิหน้ำท่ีตำมกฎหมำย)	และมีผลเป็นโทษแก่บุคคลจำก
ควำมไม่รู้ได้เช่นกัน	เพรำะกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรตำมกฎหมำยฉบับนี้ก่อให้เกิดควำมรับผิดอำญำใน
หมวด	 6	 หลำยมำตรำ	 และโดยที่กฎหมำยฉบับนี้บังคับใช้กับผู้ด�ำเนินกำรขุดดินหรือถมดินโดยไม่จ�ำกัด
สัญชำติ	ควำมรับรู้เขตพื้นที่ใช้บังคับกฎหมำยโดยต้องผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบเขตตำมมำตรำ	3	(5)	(6)	
และมำตรำ	3	วรรคสอง	อำจไม่เป็นกำรสะดวกแก่ผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมำยดังกล่ำวอีกด้วย	ทั้งที่ระบบกำร
แจ้งก่อนด�ำเนินกำร	 (Notification	 System)	 มีเจตนำรมณ์เป็นเบื้องต้นที่จะอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้
มีหน้ำที่ปฏิบัติกำรตำมกฎหมำย	 และแม้ว่ำในปัจจุบันกฎหมำยฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับเกือบครบทุกพ้ืนที่
ของประเทศโดยผลของกำรออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมแล้วก็ตำม	 แต่เงื่อนไขผลของกำร
บังคับใช้กฎหมำยในทำงเทคนิคดังกล่ำวนี้ก็ยังไม่ได้รับกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้รับรู้และเข้ำใจ
อย่ำงทั่วถึงเท่ำท่ีควร	

4หนังสือส�ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี	ที่	นร	0203/6743	ลงวันที่	18	พฤษภำคม	2536	ถึงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	(เรื่องเสร็จที่	553/2536)



โครงกำรศึกษำ	วิเครำะห์	และกำรแปลกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดิน

กำรศึกษำ	วิเครำะห์โดยละเอียด	กฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของประเทศไทย	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	
ประเทศญี่ปุ่น	ประเทศสหรำชอำณำจักร	และประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย
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สถิติข้อมูลประเภทองค์กรปกครองท้องถ่ินของไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจากเว็บไซต์ http://www.dla.go.th/work/abt/

5.3 ปัญหาความไม่ชัดแจ้งของเอกสารที่จะต้องยื่นประกอบการแจ้งถมดินในกฎหมาย
สารบัญญัติ 

ในส่วนของกระบวนกำรขุดดินนั้นเอกสำรประกอบกำรแจ้งตำมที่ก�ำหนดไว้ในมำตรำ	 17	
วรรคหนึ่ง	ซึ่งประกอบด้วย	(1)	แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท�ำกำรขุดดิน	(2)	แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้ำงเคียง	(3) รายการที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6	(4)	วิธีกำรขุดดินและกำรขน
ดิน	(5)	ระยะเวลำท�ำกำรขุดดิน	(6)	ชื่อผู้ควบคุมงำนซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง	
(7)	ที่ตั้งส�ำนักงำนของผู้แจ้ง	(8)	ภำระผูกพันต่ำง	ๆ	ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท�ำกำรขุดดิน	
(9) เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก�าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	 รวมถึง
เอกสำรประกอบกำรแจ้งขุดดินตำมกฎกระทรวงก�ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินหรือสิ่งปลูก
สร้ำงในกำรขุดดินหรือถมดิน	พ.ศ.	2548	ออกตำมควำมในมำตรำ	6	ข้อ	6		ที่ก�ำหนดว่ำในกรณีที่เป็นกำร
ขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในกำรฝังกลบขยะ	 วัสดุกระจำยแพร่พิษหรือรังสี	 ให้ผู้ประสงค์จะท�ำกำรขุดดินน�ำ
หลักฐำนกำรอนุญำตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น	มำยื่นประกอบกำรแจ้งด้วยนั้น	ไม่ใคร่เป็นปัญหำเกี่ยวกับ
ข้อโต้แย้งในระบบกำรแจ้งก่อนกำรด�ำเนินกำรนักเนื่องจำกเป็นก�ำหนดไว้อย่ำงชัดแจ้งในกฎหมำยสำรบัญญัติ	
แต่ปัญหำที่สมควรพิจำรณำนั้นสืบเนื่องจำกกำรที่บทบัญญัติในส่วนของกำรถมดินไม่ได้ด�ำเนินกำรยกร่ำงใน
พระรำชบัญญัติมำตั้งแต่ช้ันกำรก�ำหนดนิตินโยบำยของฝ่ำยบริหำร	แต่ได้ถูกแก้ไขเพิ่มเติมร่ำงกฎหมำยส่วน
นี้เข้ำมำในช้ันกำรพิจำรณำของรัฐสภำท�ำให้มำตรำ	 26	 ของพระรำชบัญญัติไม่ได้ก�ำหนดรำยชื่อเอกสำรที่
ต้องยื่นประกอบกำรแจ้งถมดินเอำไว้	 ซึ่งในทำงกฎหมำยปกครองรำยชื่อดังกล่ำวถือเป็นองค์ประกอบของ
ข้อเท็จจริงซึ่งจะให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นใช้อ�ำนำจผูกพันตำมกฎหมำยในกำรพิจำรณำรับแจ้งหรือไม่รับแจ้ง
กำรถมดิน	 และเมื่อมำตรำ	 26	 ไม่ได้ก�ำหนดให้รัฐมนตรีสำมำรถใช้อ�ำนำจออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ	 6	
ก�ำหนดรำยชื่อเอกสำรเพิ่มเติมได้ดังเช่นกรณีของกำรขุดดินตำมมำตรำ	17	วรรคหนึ่ง	แต่ในทำงปฏิบัตินั้น
ก็ได้มีกำรไปก�ำหนดรำยชื่อเอกสำรท่ีต้องยื่นประกอบกำรแจ้งด�ำเนินกำรถมดินไว้ในกฎกระทรวงเช่นเดียวกัน	
ดังนี้	



โครงการศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
 

การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย
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ข้อ	 12	 	 ผู้ใดประสงค์จะท�ำกำรถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดินเกินกว่ำระดับที่ดินต่ำง
เจ้ำของที่อยู่ข้ำงเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกินสองพันตำรำงเมตร	ต้องแจ้งกำรถมดินนั้นต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นตำมแบบท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก�ำหนด	โดยยื่นเอกสำรแจ้งข้อมูล	ดังต่อไปนี้

										(1)	แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท�ำกำรถมดิน

										(2)	แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้ำงเคียง

										(3)	วิธีกำรถมดินและกำรระบำยน�้ำ

										(4)	ระยะเวลำท�ำกำรถมดิน

										(5)	ชื่อผู้ควบคุมงำน

										(6)	ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งกำรถมดิน

										(7)	ภำระผูกพันต่ำง	ๆ	ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท�ำกำรถมดิน

	อนึ่ง	แม้ว่ำมำตรำ	27	จะก�ำหนดให้ผู้ถมดินตำมมำตรำ	26	ต้องท�ำกำรถมดินให้ถูกต้อง
ตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ	 6	 แต่มำตรำดังกล่ำวโดยแท้จริงแล้วเป็นขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรจริง
ภำยหลักกระบวนกำรแจ้งและได้รับใบแจ้งกำรถมดินแล้ว	ดังนั้น	กำรก�ำหนดรำยกำรเอกสำรประกอบกำร
แจ้งถมดินในกฎกระทรวงดังกล่ำวนั้นแม้ว่ำจะเป็นผลดีส�ำหรับกำรประกันคุณภำพและลดซ่ึงควำมเสี่ยง
จำกควำมเสียหำยของกำรด�ำเนินกิจกรรมถมดินได้	แต่หำกมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับอ�ำนำจในกำรปฏิเสธไม่รับ
แจ้งโดยอ้ำงว่ำเอกสำรไม่ถูกต้องครบถ้วนทั้งที่บทบัญญัติในกฎหมำยในระดับพระรำชบัญญัติไม่ได้ก�ำหนด
ไว้เช่นน้ันและมิได้ให้อ�ำนำจในกำรตรำกฎหมำยล�ำดับรองก�ำหนดเอกสำรเช่นนั้นไว้ด้วย	โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งกำรโต้แย้งควำมไม่ชอบด้วยกฎหมำยของกำรออกค�ำสั่งปฏิเสธไม่รับแจ้งต่อองค์กรตุลำกำรในอนำคต	
ก็มีควำมสุ่มเสี่ยงที่ภำครัฐจะไม่อำจบังคับใช้กฎหมำยฉบับนี้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควรเนื่องจำกจะ
ท�ำให้เกิดผลประหลำดท่ีจะต้องรับแจ้งในทุกกรณีโดยไม่มีเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นประกอบกำรแจ้งเพื่อเป็น
หลักเกณฑ์ประกันมำตรฐำนกิจกรรมกำรถมดินได้เลย

 
5.4 การขาดประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลกิจกรรมในเชิงเทคนิค

กฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินเป็นส่วนหนึ่งของระบบกฎหมำยก่อสร้ำงของประเทศ 
โดยหลักกำรแล้วจึงย่อมจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเกี่ยวข้องมำตรกำรในเชิงเทคนิคเพื่อควำมมั่นคง
ปลอดภัยตำมหลักวิชำกำร	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหลักวิชำในทำงวิศวกรรมศำสตร์ซึ่งมีควำมซับซ้อนยำก
แก่กำรบัญญัติหลักเกณฑ์ดังกล่ำวเป็นบทบัญญัติของกฎหมำยให้ถูกต้องครบถ้วนทุกมำตรกำรโดยมิให้
ดุลพินิจแก่ฝ่ำยปกครองเป็นเบื้องต้น	 กำรใช้ระบบกำรแจ้งก่อนกำรด�ำเนินกำรกับกฎหมำยก่อสร้ำงจึงมี
ข้ออ่อนกว่ำระบบอนุญำตในส่วนท่ีไม่อำจปรับใช้มำตรกำรทำงเทคนิคผ่ำนกระบวนกำรออกค�ำส่ังทำง
ปกครองต่อผู้ขอรับอนุญำตในลักษณะรูปธรรมเฉพำะรำยตำมควำมเหมำะสมตำมข้อเท็จจริงคุณภำพของ
บุคคลผู้ด�ำเนินกำร	คุณภำพของสิ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ด�ำเนินกำร	และสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำหรือพื้นที่
เป็นรำยกรณี	 โดยไม่ต้องมีกำรบัญญัติหลักเกณฑ์ขึ้นในลักษณะรูปธรรมข้ึนใช้กับบุคคลเป็นกำรทั่วไปได	้
ดังปรำกฏว่ำบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติหรือแม้แต่กฎกระทรวงที่ออกตำมควำมมำตรำ	6	พยำยำมลด
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ควำมเส่ียงเสียหำยจำกกำรก�ำหนดมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 เช่น	 กำรก�ำหนดในพระรำชบัญญัติให้กำรขุดดินโดยมี
ควำมลึกจำกระดับพื้นดินไม่เกินสำมเมตร	จะต้องจัดกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินตำมวิสัยที่ควรกระท�ำ	
ในกรณีที่ขุดใกล้แนวเขตท่ีดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่ำสองเท่ำของควำมลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน	(มำตรำ	
24)	 หรือกำรที่กฎกระทรวงก�ำหนดให้ต้องมีกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงโดยมีกำรติด
ตั้งอุปกรณ์ส�ำหรับวัดกำรเคลื่อนตัวของดินในกรณีท่ีขุดลึกมำกกว่ำ	20	เมตร	หรือกำรก�ำหนดมำตรฐำนทำง
วิชำชีพให้ผู้ท�ำรำยกำรค�ำนวณต้องเป็น	(1)	สำมัญวิศวกร	ส�ำหรับงำนขุด	ลึกกว่ำ	3.0	เมตร	แต่ไม่เกิน	20.0	
เมตร	หรือมีพื้นท่ีมำกกว่ำ	10,000	ตำรำงเมตร	หรืองำนถม	ควำมสูงกว่ำ	2.0	เมตร	แต่ไม่เกิน	5.0	เมตร
หรือมพ้ืนที่มำกกว่ำ	2,000	ตำรำงเมตร	และเป็น	(2)	วุฒิวิศวกร	ส�ำหรับงำนขุด	ลึกกว่ำ	20.0	เมตร	หรือ
งำนถม	ควำมสูงกว่ำ	5.0	เมตร	เป็นต้น	แต่ก็ยังมิได้มีกำรก�ำหนดเนื้อหำทำงเทคนิคที่ส�ำคัญในหลำยเรื่องไว้
ในพระรำชบัญญัติหรือกฎกระทรวง	 อำทิ	 กำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรค�ำนวณ	 หรือรำยละเอียดด้ำนเทคนิค
ส�ำหรับอ้ำงอิงมำรองรับ	ในกรณีท่ีอำจเกิดควำมเสียหำยในรูปแบบต่ำง	ๆ	เช่น	กำรขุดในบริเวณที่ใกล้เคียง
กับคันดินถม	หรือกำรขุดบริเวณท่ีดินอ่อน			มำก	ๆ	(Very	Soft	Soil)	จนอำจเกิดภัยพิบัติ	เป็นต้น	และไม่มี
ข้อแนะน�ำส�ำหรับวิธีกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินหรือควำมเสียหำยต่อส่ิงปลูกสร้ำง	 หรือกระบวนกำร
ฟื้นฟูพื้นที่ด�ำเนินกำรหลังจำกขุดดินหรือถมดินแล้วเสร็จ	 เป็นต้น	 ในทำงปฏิบัติผู ้ด�ำเนินกำรจึงต้องใช้
ประสบกำรณ์หรือแนวทำงตำมท่ีตนมีควำมเชี่ยวชำญลักลั่นขำดซ่ึงมำตรฐำนในกำรตรวจสอบที่ชัดเจน

 
ในปัจจุบันบทบัญญัติของกฎหมำยของประเทศไทยยังไม่เปิดช่องให้สำมำรถบังคับใช้

มำตรฐำนกำรขุดดินหรือถมดินของภำคเอกชนที่ได้รับกำรยอมรับ	เช่น	มำตรฐำน	International	Building	
Code	(IBC)	หรือ	British	Standard	Institution	(BSI)	มำบังคับใช้เป็นหลักเกณฑ์ตำมกฎหมำยภำยในกับ
ระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรได้	 และแม้ว่ำกรมโยธำธิกำรและผังเมืองจะได้เล็งเห็นถึงสภำพปัญหำกำร
ขำดแคลนมำตรฐำนทำงเทคนิคในกำรใช้ก�ำกับดูแลกิจกรรมกำรถมดินในทำงปฏิบัติจนได้มีกำรศึกษำและ
ก�ำหนดมำตรฐำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง	 (มำตรฐำน	 มยผ.)	 ออกมำแล้วในปัจจุบันก็ตำม	 แต่ก็ยัง
ไม่มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมำยให้ผู้อยู่ใต้บังคับกฎหมำยต้องปฏิบัติเป็นมำตรฐำนเดียวกันแต่อย่ำงใด	และใน
เมื่อระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรของพระรำชบัญญัตินั้น	ฝ่ำยปกครองผู้ออกใบรับกำรแจ้งไม่มีดุลพินิจตัดสิน
ใจวำงเงื่อนไขประกอบกำรออกค�ำสั่งให้ต้องปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงเทคนิคใด	ๆ 	เพิ่มเติมได้แล้ว	จึงมีควำม
จ�ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องหำทำงเพิ่มประสิทธิภำพทำงด้ำนเทคนิคในกำรด�ำเนินกำรและกำรก�ำกับดูแล	 โดย
ก�ำหนดให้สำมำรถบังคับใช้รำยละเอียดด้ำนเทคนิคตำมหลักวิชำกำรได้อย่ำงเหมำะสมภำยใต้ช่องทำงกำร
ออกกฎกระทรวงตำมมำตรำ	20	มำตรำ	21	มำตรำ	27	และมำตรำ	28	ประกอบมำตรำ	6	ที่พระรำชบัญญัติฯ	
เปิดช่องไว้ผ่ำนก�ำหนดให้ผู้ขุดดินต้องหรือถมดินท�ำกำรขุดดินให้ถูกต้องตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง	 และ
ต้องควบคุมลูกจ้ำงหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตำมกฎกระทรวง	 รวมทั้งต้องรับผิดในกำรกระท�ำของลูกจ้ำงหรือ
ตัวแทนซึ่งได้กระท�ำในทำงกำรท่ีจ้ำงหรือตำมที่ได้รับมอบหมำยต่อไป

5.5 การขาดมาตรการรองรับปัญหาความปลอดภัยจากการขุดดินอันก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐานใต้ดินและอ�านวยความสะดวกในการแจ้งประกอบกิจกรรม 

ปัจจุบันบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติหรือกฎกระทรวงที่ออกตำมควำมในมำตรำ	 6	 ไม่มี
กำรก�ำหนดข้อห้ำม	 หรือข้อควรระวังกำรขุดและถมดินในบริเวณใกล้เคียงระบบสำธำรณูปโภคหรือ
สำธำรณูปกำรต่ำง	ๆ 	เช่น	ท่อก๊ำซ	ท่อประปำ	หรือ	เสำไฟฟ้ำแรงสูง	ประกอบกับข้อมูลกำรแจ้งกิจกรรมกำร
ขุดดินหรือถมดินยังไม่มีกำรสอดประสำนกำรด�ำเนินกำรกับข้อมูลของผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภคหรือ
สำธำรณูปกำรพื้นฐำนใต้ดิน	และแม้ว่ำในทำงข้อเท็จจริงกฎหมำยฉบับนี้ส่วนใหญ่จะมีกำรใช้บังคับนอกเขต
เมืองซึ่งมิได้มีกำรวำงโครงสร้ำงพ้ืนฐำนใต้ดินเอำไว้มำกนัก	แต่ในเชิงหลักกำรแล้วนั้นกฎหมำยฉบับนี้ใช้บังคับ
ในเขตเมืองเป็นเบ้ืองต้น	ประกอบกับควำมเจริญก้ำวหน้ำของสังคมอำจยังผลให้มีกำรวำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
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ใต้ดินในอนำคต	 เช่น	 ไฟฟ้ำ	 ท่อก๊ำซ	 กระจำยทั่วทุกพื้นที่มำกยิ่งขึ้น	 แต่เนื่องจำกยังไม่มีมำตรกำรตำม
กฎหมำยกลำงว่ำด้วยกำรขุดดินหรือถมดินที่จะสอดประสำนข้อมูลระหว่ำงผู้ด�ำเนินกำรขุดดินหรือถมดิน
กับผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่สะดวกรวดเร็วแต่อย่ำงใด	 ประกอบกับระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำร
ตำมพระรำชบัญญัติฉบับนี้ยังคงจ�ำกัดตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้วยแบบพิธีในกำรแสดงเจตนำตำมหลักกฎหมำย
ดั้งเดิมที่ได้ตรำหรือก�ำหนดข้ึนในสมัยท่ีกำรติดต่อสื่อสำรยังกระท�ำโดยใช้กระดำษเป็นหลัก	(Paper-based	
Environment)	ดังปรำกฏให้เห็นจำกกำรที่มำตรำ	9	ก�ำหนดให้กำรแจ้งหรือกำรส่งค�ำสั่งของเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นตำมพระรำชบัญญัตินี้ต้องท�ำเป็นหนังสือส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือท�ำเป็นหนังสือ
และให้บุคคลดังกล่ำวลงลำยมือชื่อรับแทนกำรส่งทำงไปรษณีย์	 และในกรณีที่ไม่อำจส่งทำงไปรษณีย์ลง
ทะเบียนตอบรับหรือท�ำเป็นหนังสือดังกล่ำวได้	ให้ปิดประกำศส�ำเนำหนังสือแจ้งหรือค�ำสั่งไว้ในที่เปิดเผย
และเห็นได้ง่ำย	 ณ	 บริเวณท่ีมีกำรขุดดินหรือถมดิน	 จึงจะเห็นได้ว่ำสมควรต้องมีกำรพัฒนำปรับปรุงให้มี
ระบบเชื่อมโยงกำรแจ้งข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกต่อประชำชนและประสำน
ข้อมูลกำรแจ้งขุดดินหรือถมดินกับข้อมูลกำรวำงระบบสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรใต้ดินเพื่อมี
มำตรกำรป้องกันควำมปลอดภัยร่วมกันได้ต่อไปในอนำคต	

5.6 ปัญหาการขาดเคร่ืองมือเพื่อป้องกันหรือแก้ไขเยียวยาและบังคับการท่ีเหมาะสมกรณี
เกิดความเสียหายแก่ชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชน 

ในส่วนของควำมเสียหำยที่เป็นตัวเงินนั้น	ส�ำหรับระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรขุดดิน 
หรือถมดินของไทย	 ฝ่ำยปกครองไม่อำจก�ำหนดเง่ือนไขใด	 ๆ	 ประกอบค�ำส่ังรับแจ้งเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกัน
ควำมเสียหำย	 หรือก�ำหนดให้ผู ้แจ้งด�ำเนินกำรยื่นเอกสำรเกี่ยวกับหลักประกันกำรก่อสร้ำง	 (Bond)	
ประกอบกำรแจ้ง	 และย่อมไม่อำจก�ำหนดเป็นเง่ือนไขในกำรออกค�ำส่ังอนุญำตเพ่ือเพ่ิมควำมระมัดระวัง
ในกำรด�ำเนินกำรของผู้แจ้งเอง	 และเพิ่มโอกำสให้ทำงรำชกำรหรือผู้เสียหำยสำมำรถได้รับกำรเยียวยำ
ควำมเสียหำยอันสืบเนื่องจำกกำรด�ำเนินกิจกรรมที่แจ้ง	 จำกหลักประกันของสถำบันกำรเงินได้อย่ำงทัน
ท่วงที	โดยในส่วนของมำตรกำรทำงปกครองที่ให้อ�ำนำจเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรแก้ไขเยียวยำควำมเสีย
หำยเท่ำที่มีอยู่ในพระรำชบัญญัตินั้น	ได้แก่ก�ำหนดให้ผู้ได้รับควำมเสียหำยหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ำอำจ
ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรขุดดินหรือถมดิน	มีสิทธิร้องขอให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสั่งให้หยุดกำรขุดดินหรือ
ถมดินนั้นได้	และถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเห็นว่ำควำมเสียหำยได้เกิดขึ้นหรืออำจเกิดข้ึนจำกกำรขุดดินหรือ
ถมดินน้ัน	 ให้มีอ�ำนำจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดิน	 ผู้ถมดิน	 หรือเจ้ำของที่ดินหยุดกำรขุดดินหรือ
ถมดิน	 หรือจัดกำรป้องกันควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นหรือจัดกำรแก้ไขกำรขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตำมที่
เห็นสมควร	(มำตรำ	29)	แล้วให้สิทธิแก่ผู้ขุดดิน	ผู้ถมดิน	หรือเจ้ำของที่ดินซ่ึงไม่พอใจค�ำสั่งทำงปกครอง
ของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดังกล่ำว	มีสิทธิอุทธรณ์ค�ำส่ังต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	(ส�ำหรับกำรอุทธรณ์ค�ำสั่งของ
เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินอื่นนอกจำกกรุงเทพมหำนคร)	หรือคณะกรรมกำรขุดดินและถมดิน	(กรณีอุทธรณ์ค�ำ
สั่งของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร)	ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่ทรำบค�ำส่ัง	(มำตรำ	30)	ซ่ึงแม้ว่ำระบบ
กำรอุทธรณ์ในทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติจะมิได้เป็นปัญหำอย่ำงมีนัยส�ำคัญสังเกตได้จำกกำรที่มีคดี
กำรฟ้องเพิกถอนค�ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นขึ้นไปสู่กำรพิจำรณำของศำลปกครองเป็นระยะ	ๆ	ซึ่งย่อม
หมำยควำมว่ำผู้พิจำรณำอุทธรณ์ไม่ว่ำจะเป็นกรณีของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือคณะกรรมกำรขุดดินหรือ
ถมดินน้ันพิจำรณำแล้วเห็นพ้องด้วยกับค�ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชำชนผู้เสีย
หำยจำกกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดินและในท้ำยท่ีสุดศำลปกครองก็ได้มีค�ำพิพำกษำยกฟ้องไม่เพิกถอน
ค�ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินท่ีสั่งให้หยุดกำรขุดดินหรือถมดิน	(เช่น	ค�ำพิพำกษำศำลปกครองคดีหมำยเลข
แดงที่	อ.	241/2552	และ	อ.	460/2558)	อย่ำงไรก็ตำม	มำตรกำรทำงปกครองดังกล่ำวก็เป็นแต่เพียงกำร
แก้ไขหรือบรรเทำปัญหำต่อพื้นที่ในทำงกำยภำพ	 แต่ในส่วนของควำมเสียหำยท่ีเป็นตัวเงินนั้นผู้เสียหำย
ยังมีควำมจ�ำเป็นต้องด�ำเนินคดีแพ่งต่อผู้ต้องรับผิดในศำลยุติธรรมต่อไปโดยไม่มีมำตรกำรพิเศษในลักษณะ
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ของโทษทำงปกครองที่มีกำรน�ำมำใช้ในระบบกฎหมำยไทยในระยะหลัง	 เช่น	 พระรำชบัญญัติกำรดูแลผล
ประโยชน์ของคู่สัญญำ	พ.ศ.	2551	ในหมวด	6	ส่วนที่	1	พระรำชบัญญัติกำรโรงแรม	พ.ศ.	2547	ในหมวด	
6	ส่วนที่	2	และพระรำชบัญญัติสัญญำกำรซ้ือขำยล่วงหน้ำ	พ.ศ.	2546	หมวด	9	ส่วนที่	1	โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งในมำตรำ	111	ซึ่งก�ำหนดประเภทของโทษทำงปกครองไว้อย่ำงหลำกหลำย	และน่ำสนใจที่จะปรับใช้กับ
พระรำชบัญญัติฉบับนี้	คือ	(1)	กำรภำคทัณฑ์	(2)	กำรต�ำหนิโดยเปิดเผยต่อสำธำรณะ	(3)	ปรับทำงปกครอง	
(4)	กำรจ�ำกัดกำรประกอบกำร	(5)	กำรพักกำรประกอบกำรที่ได้รับใบอนุญำต	ที่ได้จดทะเบียน	หรือที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส�ำหรับกรณีโทษปรับทำงปกครองนั้นมีตัวอย่ำง
กำรน�ำมำใช้ลงโทษและน�ำเงินค่ำปรับมำใช้ในกำรเยียวยำควำมเสียหำยในกฎหมำยสมัยใหม่ที่มีเจตนำรมณ์
เก่ียวกับกำรส่งเสริมและรักษำสิ่งแวดล้อม	

ควำมไม่เพียงพอเกี่ยวกับมำตรกำรบังคับทำงปกครอง	 โดยเฉพำะโทษทำงปกครองนั้น 
อำจเป็นผลมำจำกกำรท่ีในขณะท่ียกร ่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ยังไม ่มีกำรจัดตั้งศำลปกครองขึ้น 
และแนวควำมคิดเกี่ยวกับโทษทำงปกครองยังไม่แพร่หลำยและชัดเจนในระบบกฎหมำยไทยซ่ึงเน้นมำตรกำร
บังคับทำงแพ่งหรือทำงอำญำเป็นหลัก	 สังเกตได้จำกกำรที่พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	 พ.ศ.	
2543ไม่มีกำรก�ำหนดโทษทำงปกครองไว้แต่โดยมีแต่กำรก�ำหนดโทษทำงอำญำ	แต่กลับก�ำหนดให้ควำมผิด
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้นอกจำกควำมผิดฐำนขุดดินหรือถมดินในบริเวณห้ำมขุดดินหรือถมดินตำมนอกจำก
มำตรำ	 35	 วรรคสองเป็นควำมผิดท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอบหมำยมีอ�ำนำจ
เปรียบเทียบปรับได้ท้ังสิ้น	 (มำตรำ	 42)	 อีกทั้งยังก�ำหนดให้เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อ
กับที่ดินที่มีกำรกระท�ำควำมผิดเกิดข้ึนตำมพระรำชบัญญัติน้ี	 และได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำกกำรกระ
ท�ำควำมผิดนั้นเป็นผู้เสียหำยตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีพิจำรณำควำมอำญำ	 เพื่อให้บุคคลดังกล่ำวมีสิทธิร้อง
ทุกข์กล่ำวโทษ	ตลอดจนฟ้องร้องคดีอำญำหรือจะถอนค�ำร้องทุกข์หรือถอนฟ้องคดีอำญำเมื่อใดก็ได้ตำมแต่
ควำมประสงค์	ท�ำให้ในทำงปฏิบัติกำรเยียวยำควำมเสียหำยยังต้องอำศัยเทคนิคในกำรด�ำเนินคดีอำญำของ
ผู้เสียหำยเพื่อให้เกิดกำรตกลงยอมควำมในภำยหลัง	เพื่อกดดันให้ผู้กระท�ำควำมผิดและก่อควำมเสียหำยได้
ชดใช้ค่ำเสียหำยเป็นตัวเงินในกำรยุติคดีอำญำซ่ึงไม่น่ำจะเป็นหลักกำรท่ีถูกต้อง	นัยยะของกำรเปิดช่องให้มี
กำรใช้เทคนิคทำงกฎหมำยอำญำเพื่อต่อรองให้มีกำรช�ำระค่ำเสียหำยในทำงอ้อมเห็นได้จำกกำรท่ีโทษอำญำ
หลำยฐำนควำมผิดนั้นมิได้ก�ำหนดอัตรำโทษจ�ำคุกเอำไว้	เช่น	โทษจำกกำรกำรฝ่ำฝืนไม่ด�ำเนินกำรตำมมำตรำ	
36	มำตรำ	37	และมำตรำ	41	ซึ่งจะมีผลทำงกฎหมำยเพียงแต่โทษปรับในอัตรำที่ค่อนข้ำงสูง	และโทษปรับ
อำญำดังกล่ำวโดยแท้จริงแล้วไม่ได้มีผลเป็นกำรช่วยเหลือเยียวยำควำมเสียหำยแก่ผู้เสียหำยได้	แต่เนื่องจำก
กำรก�ำหนดควำมผิดดังกล่ำวนั้นก�ำหนดให้เป็นควำมผิดอันยอมควำมได้ทั้งสิ้น	จึงยังผลในทำงปฏิบัติให้เอื้อ
ต่อกำรใช้มำตรกำรทำงอำญำเพื่อบีบให้ผู้กระท�ำควำมผิดชดใช้ควำมเสียหำยเป็นกำรแลกเปลี่ยนกับกำรเลิก
คดี	

อนึ่ง	ในประเด็นปัญหำข้อนี้	เม่ือพิเครำะห์ถึงบทบัญญัติในพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์พระ
รำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย	พ.ศ.	2562	ที่ก�ำลัง
จะมีผลใช้บังคับนั้นได้ก�ำหนดไว้อย่ำงชัดแจ้งว่ำ	รัฐพึงก�ำหนดโทษอำญำเฉพำะในควำมผิดร้ำยแรง	(มำตรำ	
5	วรรคสำม)	ก�ำหนดให้หน่วยงำนของรัฐน�ำหลักกำรหรือประเด็นส�ำคัญของร่ำงกฎหมำยไปรับฟังควำมคิด
เห็น	และวิเครำะห์ผลกระทบส�ำหรับเหตุผลในกำรก�ำหนดโทษอำญำ	 (มำตรำ	14	 (4)	และมำตรำ	17	 (6)	
(8)	และก�ำหนดว่ำในกำรก�ำหนดโทษอำญำส�ำหรับกำรกระท�ำควำมผิดใด	ให้ค�ำนึงถึงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี	้
(ก)	 กำรกระท�ำนั้นต้องกระทบต่อควำมมั่นคงหรือควำมปลอดภัยของประเทศ	 ควำมสงบเรียบร้อยหรือศีล
ธรรมอันดีของประชำชนอย่ำงร้ำยแรง	 หรือมีผลกระทบต่อส่วนรวม	 และ	 (ข)	 เป็นกรณีที่ไม่สำมำรถใช้
มำตรกำรอื่นใดเพื่อบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงได้ผลและมีประสิทธิภำพเพียงพอท่ีจะให้ประชำชนปฏิบัติตำม
กฎหมำยได้	(มำตรำ	21	(8))	จึงมีควำมจ�ำเป็นที่จะต้องพิจำรณำว่ำโดยสำระของกำรกระท�ำและฐำนควำม
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ผิดตำมพระรำชบัญญัตินี้ในส่วนของโทษน้ันสมควรก�ำหนดเป็นโทษปรับทำงปกครองโดยก�ำหนดอัตรำค่ำ
ปรับให้มีประสิทธิภำพเพียงพอส�ำหรับบังคับกำรตำมกฎหมำย	เพ่ือให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสำมำรถออกค�ำ
สั่งลงโทษปรับทำงปกครองและบังคับกำรตำมค่ำปรับได้โดยไม่ต้องฟ้องร้องคดีต่อศำลได้หรือไม่	 และใน
กรณีดังกล่ำวจะต้องมีกำรคิดหำมำตรกำรในกำรน�ำเงินค่ำปรับทำงปกครองมำใช้เพื่อบรรเทำควำมเสีย
หำยแก่ผู้เสียหำยเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรบังคับกำรตำมกฎหมำยต่อไป
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บทที่ 3 

การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ความทั่วไปตามบริบทของประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกำจัดได้ว่ำเป็นประเทศหนึ่งท่ีใช้ระบบกฎหมำยจำรีตประเพณี	 (Common	
Law	System)	ซึ่งหลักกฎหมำย	Common	Law	จำกค�ำพิพำกษำศำลสูงว่ำด้วยเรื่องละเมิด	 (Tort)	 นั้น
ก�ำหนดควำมรับผิดเด็ดขำด	 (Strict	 Liability)	 แก่ผู ้ด�ำเนินกำรขุดดินอันก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ 
ผู้ทรงสิทธิในท่ีดินข้ำงเคียง	อย่ำงไรก็ตำมหลักกำรตำม	Common	Law	ดังกล่ำวเป็นหลักกำรของกฎหมำย
แพ่งโดยทั่วไปซึ่งผู ้มีสิทธิในที่ดินข้ำงเคียงและได้รับควำมเสียหำยจะต้องด�ำเนินกำรฟ้องร้องเพ่ือเรียก 
ค่ำเสียหำยอันได้เกิดข้ึนแล้วต่อศำลด้วยตนเองโดยไม่มีมำตรกำรป้องกัน	 คุ้มครอง	 และบังคับกำรโดยฝ่ำย
บริหำรเข้ำมำสนับสนุนหรืออ�ำนวยควำมสะดวกในกำรแก้ไขหรือเยียวยำควำมเสียหำย	 ส�ำหรับกฎหมำยที่
เป็นลำยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษำวิจัย	เนื่องจำกประเทศสหรัฐอเมริกำปกครองโดยรูปแบบสหรัฐ	
(Federalism)	ภำยใต้รูปแบบนี้	แม้ว่ำรัฐบำลกลำง	(Federal	Government)	จะมีอ�ำนำจตรำกฎหมำยที่
ใช้บังคับกับทั้ง	50	มลรัฐ	ภำยใต้อ�ำนำจที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ	อย่ำงไรก็ตำมอ�ำนำจดังกล่ำวก็มีอยู่อย่ำง
ค่อนข้ำงจ�ำกัด	เนื่องจำกรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกำเคร่งครัดในหลักกำรส�ำคัญในกำรจ�ำกัดอ�ำนำจในกำร
ตรำกฎหมำยของรัฐสภำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส ่วนอ�ำนำจทำงนิติบัญญัติหรือกำรคลัง	 ตำมหลัก	
Enumerated	 powers	 โดยมีกำรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม	 ฉบับที่	 10	 ว่ำ	 อ�านาจใดที่
รัฐธรรมนูญไม่ได้ให้ไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงแก่รัฐสภา อ�านาจน้ันย่อมเป็นของประชาชน (โดยนัยนี้ 
หมายถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) หรือมลรัฐ และเมื่อรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่	3	บัญญัติรับรอง
สิทธิในกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สินและกำรใช้ทรัพย์สิน	ซ่ึงย่อมรวมไปถึงสิทธิในกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	(Land	
Use	Rights)	เอำไว้	แต่ในรัฐธรรมนูญมำตรำ	1	ข้อ	8	ว่ำด้วยอ�ำนำจที่ให้ไว้แก่รัฐสภำไม่ได้ให้อ�ำนำจในกำร
ตรำกฎหมำยเพื่อควบคุมสิทธิในกำรใช้ทรัพย์สินไว้ด้วย	ประเทศสหรัฐอเมริกำจึงไม่มีกฎหมำยเฉพำะที่รัฐสภำ
ได้ตรำไว้	(Federal	Act)	เพื่อควบคุมหรือก�ำกับดูแลกิจกรรมเกี่ยวกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน	เช่น	Federal	
Planning	Act,	Federal	Building	Act	หรือ	Federal	Construction	Act	รวมไปตลอดจนกฎหมำยเฉพำะ
ว่ำด้วยกำรขุดดินหรือถมดินโดยตรง	แต่ถือเป็นอ�ำนำจทั่วไปในกำรควบคุมและก�ำกับดูแลโดยกฎหมำยของ
มลรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมหลักกำรกระจำยอ�ำนำจ	(Decentralization)																			
   
	 	 อย่ำงไรก็ตำม	 ในขณะเดียวกัน	 มลรัฐต่ำง	 ๆ	 ก็มีระบบกฎหมำย	 ระบบกำรปกครอง	 กำรบังคับใช้
กฎหมำย	 และระบบศำลของตนเอง	 แม้ว่ำกฎหมำยในแต่ละมลรัฐจะมีโครงสร้ำงที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน
อยู่บ้ำง	ในกำรศึกษำวิเครำะห์กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำจึงมีควำมจ�ำเป็นโดยสภำพในกำรที่จะต้อง
เลือกศึกษำในลักษณะของกำรให้ตัวอย่ำงกฎหมำยของบำงมลรัฐ	 ซ่ึงคณะท่ีปรึกษำขอน�ำเสนอกำรศึกษำ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของมลรัฐ	Minnesota	และมลรัฐ	California	ซ่ึงมีโครงสร้ำงของ	State	
Laws	 และ	 Ordinances	 หลัก	 ๆ	 ใกล ้ เ คียงกัน	 กล ่ำวคือ	 (1)	 มีสำระของกฎหมำยว ่ำด ้วย 
กำรควบคุมกำรขุดดินและกำรถมดินเป็นกำรท่ัวไปอยู่ในระดับ	 Ordinance	 ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นระดับ	Municipal	หรือที่เรียกว่ำ	City	เนื่องจำกถือได้ว่ำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท�ำภำรกิจของ
ท้องถิ่นแท้	ๆ 	ไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับที่ใหญ่กว่ำ	Municipal	อย่ำง	County	ซ่ึงมีพัฒนำกำร
มำจำกองค์กรตำมหลักกำรแบ่งอ�ำนำจ	 (Deconcentration)	ของมลรัฐแต่เดิม	จึงท�ำภำรกิจในเรื่องคล้ำย	
ๆ	 กับเป็นรำชกำรส่วนภูมิภำค	 (จังหวัด)	 ของมลรัฐ	 เช่น	 งำนด้ำนตุลำกำร	 กำรรักษำควำมปลอดภัยแก่
สำธำรณชน	 กำรจัดกำรเลือกตั้ง	 เป็นต้น	 และ	 (2)	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินมีบทบัญญัติระดับประมวล
กฎหมำยของมลรัฐ	(State	Statue)	ก�ำหนดหน้ำที่ก�ำกับดูแลควำมปลอดภัยจำกกำรขุดดินอันอำจมีขึ้นต่อ
สำธำรณะหำกท�ำให้เสียหำยหรือท�ำลำยต่อระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนใต้ดินในภำพรวมเป็นมำตรกำรเสริม



กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงกำรศึกษำ	วิเครำะห์	และกำรแปลกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดิน

กำรศึกษำ	วิเครำะห์โดยละเอียด	กฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของประเทศไทย	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	
ประเทศญี่ปุ่น	ประเทศสหรำชอำณำจักร	และประเทศสหพันธรัฐมำเลเซีย

 

ภำพประกอบท่ี	1	ภำพรวมของโครงสร้ำงกำรปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกำ

2. รายชื่อกฎหมายและมาตรฐานทางเทคนิคที่เก่ียวข้อง 

2.1 ตัวอย่างกฎหมายหลักระดับพระราชบัญญัติของมลรัฐ (State Statues, State Code) 
พร้อมดัวยข้อบัญญัติท้องถิ่นของเทศบาล (City Ordinances)

 
(1)	 ประมวลกฎหมำยแห่งรัฐมินเนโซต้ำ	 ค.ศ.	 2018	 (Minnesota	 Statutes	 2018)	

หมวด	 216D	 ว่ำด้วยระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรกิจกรรมกำรขุดดิน	 (Chapter	 216D	 Excavation	
Notice	System)

(2)	ประมวลข้อบัญญัติท้องถิ่นของเมือง	Blaine	รัฐมินเนโซต้ำ	(Code	of	Ordinances	
-	City	of	Blaine,	Minnesota)	หมวด	34	ว่ำด้วยส่ิงแวดล้อม	ข้อ	10	กำรเคล่ือนย้ำยหรือแปรสภำพพ้ืนท่ี
ดิน	(Chapter	34	-	Environment,	Article	V	Earth	Removal	and	Land	Reclamation)

(3)	ประมวลกฎหมำยของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย	ค.ศ.	2018	(California	Government	Code	
2018)	ข้อ	2	ว่ำด้วยระบบศูนย์กำรแจ้งเตือนระดับภูมิภำค	(Article	2.	Regional	Notification	Center	
System)
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(4)	ประมวลข้อบญัญตัท้ิองถิน่ของเมอืง	Villa	Park	รัฐแคลิฟอร์เนยี	(Code	of	Ordinances	
-	City	of	Villa	Park,	California) หมวด	10	กำรปรับระดับ	(หรือกำรเกลี่ยระดับ)	พื้นดินและกำรขุดดิน	
(Chapter	X	-	Grading	and	Excavation)	

2.2 กฎหมายระดับสหพันธรัฐที่มีประเด็นเก่ียวเนื่อง 

(1)	 พระรำชบัญญัติกำรสงวนและบ�ำรุงรักษำรักษำทรัพยำกรธรรมชำติ	 (Resource	
Conservation	and	Recovery	Act	(RCRA))

(2) พระรำชบัญญัติควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย	ค.ศ.	1970	Occupational	Safety	
and	Health	Act	of	1970

2.3 มาตรฐานทางเทคนิคส�าคัญที่เก่ียวข้อง 

		(1)	International	Building	Code	(IBC)	Appendix	J	Grading	(ไม่มีสถำนะเป็นกฎหมำย 
ในตัวเอง	ทุกเวอร์ชันคือ	2012	2015	และ	2018	ยังมีควำมตรงกันเพรำะไม่มีกำรแก้ไข	แต่กฎหมำยของ
มลรัฐที่ศึกษำยังอ้ำงอิงใช้เวอร์ชัน	IBC	2012	และ	2015)

		(2)	Safety	and	Health	Regulations	for	Construction,	OSHA	1926	Subpart	P	
App	 B	 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัย	 ค.ศ.	 1970	 Occupational	
Safety	and	Health	Act	of	1970	(มีสถำนะเป็นกฎหมำยในตัวเอง)

3. เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

กฎหมำยดังรำยชื่อข้อ	2.1	และเป็นกฎหมำยหลักที่จะใช้ในกำรศึกษำวิเครำะห์ในรำยงำนฉบับ
นี้นั้นมีสำระเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำง	(Construction	Law)	ที่มีเจตนำรมณ์หลักด้ำนกำรป้องกันควำมปลอดภัย 
ในชีวิต	 ร่ำงกำย	 และทรัพย์สินของประชำชน	 แต่เป็นมำตรกำรในระดับภำรกิจที่แตกต่ำงกัน	 กล่ำวคือ	 
(1)	ในส่วนของ	Code	of	Ordinances	-	City	of	Blaine,	Minnesota	Chapter	34	และ	Code	of	
Ordinances	-	City	of	Villa	Park,	California	Chapter	X	-	Grading	and	Excavation	เป็นกฎหมำย
ในส่วนที่มีเจตนำรมณ์หลักเกี่ยวกับกำรควบคุมดูแลเพื่อป้องกันควำมเสียหำยแก่ชีวิต	 ร่ำงกำย	 และ
ทรัพย์สินและประโยชน์สำธำรณะของประชำชนอันเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงมำจำกกิจกรรมกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินด้วยกำรขุดดินหรือกำรถมดินภำยใต้พื้นที่อันเป็นเขตอ�ำนำจของท้องถิ่นนั้น	ๆ5	จึงเป็นอ�ำนำจหน้ำที่
ของ	 City	 นั้น	 ๆ	 ที่จะต้องรับผิดชอบควบคุมดูแลเป็นในชั้นต้น	 และในส่วนกฎหมำยของมลรัฐ	 คือ	
Minnesota	 Statutes	 2018,	 Chapter	 216D	 Excavation	 Notice	 System	 และ	 California	
Government	Code	2018,	Article	2.	Regional	Notification	Center	System	มีเจตนำรมณ์เป็น
มำตรเสริมที่เกี่ยวเนื่องวัตถุประสงค์หลักในกำรประกันควำมปลอดภัยต่อสำธำรณะในล�ำดับถัดมำที่อำจ
เกิดควำมเสียหำยขึ้นในวงกว้ำง	 หำกเป็นควำมเสียหำยที่เป็นผลสืบเนื่องจำกโครงสร้ำงหรืออุปกรณ์ของ
สำธำรณูปโภคที่ติดตั้งไว้ใต้ดินต่ำง	ๆ 	ถูกท�ำให้เสียหำยหรือท�ำลำยจำกกิจกรรมกำรขุดดินทุกพื้นที่ในมลรัฐ	

กฎหมำยและระเบียบดังรำยชื่อข้อ	2.2	เป็นกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์เกี่ยวกับกำรสงวนและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม	(Environment	Law)	และกำรคุ้มครองควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนของลูกจ้ำง	 
(Safety	and	Health	Environmental	Law)	

  5Code	of	Ordinances	-	City	of	Blaine,	Minnesota,	Sec.	34-151	และ	Code	of	Ordinances	-	City	of	Villa	Park,	California,	Sec.	
10-1.3
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4. องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้บังคับกฎหมาย

ส�ำหรับมลรัฐ	 Minnesota	 ผู้ท�ำหน้ำท่ีควบคุมดูแลในระดับท้องถ่ินตำมท่ีกฎหมำยระบุได้แก่	 
City	Manager	 แต่ในทำงปฏิบัติจะมีกำรแต่งต้ังเจ้ำพนักงำนให้บังคับกำรตำมกฎหมำยแทน6	 (ในที่นี้	 คือ	
Building	Official7)	และมีคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ในส่วนท้องถิ่น	คือ	Local	board	of	appeals	 
มีผู้ก�ำกับดูแลในระดับมลรัฐ	ได้แก่	อธิบดีกรมควำมปลอดภัยสำธำรณะของมลรัฐ	(Commissioner	of	the	
Minnesota	Department	of	Public	Safety)8 

ส�ำหรับมลรัฐ	California	ผู้ท�ำหน้ำที่ควบคุมดูแลในระดับท้องถิ่น	คือ	Building	Official	และ
มีคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ในส่วนท้องถิ่น	คือ	Grading	Board	of	Appeals	of	the	City	of	Villa	
Park	มีผู้ก�ำกับดูแลในระดับมลรัฐ	ได้แก่	California	Underground	Facilities	Safe	Excavation	Board	
ซึ่งมี	Office	of	the	State	Fire	Marshal	เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร

5. บทวิเคราะห์

5.1 ความมีผลใช้บังคับของกฎหมายในเชิงพื้นที่

กฎหมำยตำมข้อ	 1.1	 ในส่วนของ	Ordinance	 คือ	 Code	 of	Ordinances	 -	 City	 of	
Blaine,	Minnesota	และ	Code	of	Ordinances	-	City	of	Villa	Park,	California	ท่ีก�ำหนดกระบวนกำร
ควบคุมดูแลกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดินมีผลบังคับใช้ทุกพื้นที่ของ	City	นั้น	ๆ9	โดยอัตโนมัติไม่มีกำรยึด
โยงกับเขตพื้นท่ีก�ำกับดูและกำรขุดดินหรือถมดินกับเขตพ้ืนท่ีอื่น	 ๆ	 เช่น	 เขตผังเมือง	 เขตควบคุมอำคำร	 
City	 Ordinances	 ในส่วนน้ีมีบทบัญญัติสัมพันธ์กับกระบวนกำรตำมกฎหมำยของมลรัฐตำมที่กฎหมำย 
ของมลรัฐก�ำหนด	 แต่ในส่วนของ	 Ordinances	 เองนั้นไม่มีกำรอ้ำงอิงมำตรำของกฎหมำยระดับมลรัฐ 
เป็นบทอำศัยอ�ำนำจเนื่องจำกเป็นอ�ำนำจทั่วไปของ	City	ทุกเขตในกำรควบคุมดูแลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินดัง
กล่ำวแล้วข้ำงต้น	 ในส่วนของกฎหมำยระดับมลรัฐ	 คือ	 Minnesota	 Statutes	 2018	 และ	 California	
Government	 Code	 201810	นั้นก็มีบทบัญญัติครอบคลุมทุกพื้นที่ของมลรัฐเป็นกำรทั่วไป6โดยไม่มีกำร
ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขกำรบังคับใช้ท่ียึดโยงกับเขตพื้นท่ีของกฎหมำยฉบับอื่นเช่นเดียวกัน	จึงสำมำรถพิจำรณำ
ในเบื้องต้นได้ว่ำกฎหมำยว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของประเทศสหรัฐอเมริกำนั้นมีผลใช้บังคับในเชิงพ้ืนที่
ส�ำหรับเขตของทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับ	 City	 (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินขนำดเล็กสุดท่ีมี
อ�ำนำจเต็มในกำรจัดบริกำรสำธำรณะตำมอ�ำนำจของท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี	มิใช่เพียงกำรแบ่งอ�ำนำจบำงส่วน
มำด�ำเนินกำร)	เป็นกำรทั่วไปได้แม้ว่ำจะไม่มีกำรบัญญัติเป็นกฎหมำยกลำงระดับสหพันธรัฐและโดยไม่มีกำร
ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขที่จะต้องพิจำรณำจำกเขตพ้ืนท่ีว่ำด้วยเร่ืองอื่น	 เช่น	 กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองและ
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรเสียก่อน	ประกอบกับไม่ต้องอำศัยอ�ำนำจกำรก�ำหนดเขตพื้นที่ในกำรใช้
บังคับโดยรัฐบำลกลำงหรือรัฐบำลในระดับมลรัฐในลักษณะท�ำนองเดียวกับมำตรำ	มำตรำ	3	วรรคสองและ
วรรคสำมของพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน	 พ.ศ.	 2543	 จึงไม่สร้ำงปัญหำเกี่ยวกับควำมรู้ของ
ประชำชนในกำรที่จะปฏิบัติกำรตำมกฎหมำย	 เนื่องจำกเป็นที่เข้ำใจโดยระบบกฎหมำยของประเทศ
สหรัฐอเมริกำเองได้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุก	 City	 มีอ�ำนำจทั่วไปในกำรควบคุมดูแลกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินซึ่งรวมถึงกำรขออนุญำตด�ำเนินกำรขุดดินหรือถมดินด้วย	ในส่วนของกฎหมำยระดับมลรัฐก็

  6Code	of	Ordinances	-	City	of	Blaine,	Minnesota,	Sec.	34-152
  7Sec.	18-42.	-	Application,	administration	and	enforcement	of	code.	
	 (a)	The	application,	administration,	and	enforcement	of	the	code	shall	be	in	accordance	with	state	building	code.	
This	code	shall	be	enforced	by	the	state	certified	building	official	designated	by	city	to	administer	the	code.	
	8Minnesota	Statutes	2018,	Sec.	216D.01	Subd.	1a,	216D.03,	216D.08	รำยละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้ำงและอ�ำนำจหน้ำที่ของกรมโดย
ทั่วไปอยู่ใน	หมวด	299A	ว่ำด้วยกรมควำมปลอดภัยสำธำรณะ	(Chapter	299A	Department	of	Public	Safety)	.	
9Code	of	Ordinances	-	City	of	Blaine,	Minnesota,	Sec.	34-151	และ	Code	of	Ordinances	-	City	of	Villa	Park,	California,	Sec.	
10-1.3
10Minnesota	Statutes	2018,	Sec.	1.01
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มีบทบัญญัติระดับรัฐบัญญัติที่ชัดเจนเช่นกันในกำรก�ำหนดหน้ำที่แก่องค์กรระดับมลรัฐในกำรก�ำกับดูแล
ผ่ำนระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรท่ัวทุกพื้นที่ในมลรัฐ		

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

	 พบว่ำมีกำรก�ำหนดบทนิยำมไว ้ค ่อนข้ำงหลำกหลำยรูปแบบและแตกต่ำงทำง
วัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้	

		(1)	กรณีของ	Code	of	Ordinances	-	City	of	Blaine,	Minnesota	ไม่มีกำรก�ำหนด
บทนิยำมเก่ียวกับค�ำว่ำ	“ดิน”	“กำรขุดดิน”	และ	“กำรถมดิน”	ไว้เลย	ดังนั้นกำรแปลควำมหมำยของค�ำ
ว่ำ	“Excavation”	“Earth	Removal”	“Land	Reclamation”	“Material	Storage”	หรือ	“Filling”	
ที่ปรำกฏอยู่ใน	 Ordinance	 ส่วนนี้จึงต้องเป็นกำรให้ควำมหมำยสำมัญที่ใช้กันอยู่ทั่วไปหรือเป็นที่เข้ำใจ
เป็นกำรทั่วไปในทำงวิศวกรรม	 เช่น	 ค�ำว่ำดินย่อมไม่จ�ำเป็นต้องมีส่วนประกอบเฉพำะแต่อินทรียวัตถ	ุ
(Organic	matter)เท่ำนั้น	 แต่รวมถึงอนินทรีย์วัตถุ	 (Mineral	Matter)	 น�้ำและอำกำศที่ประกอบกันได้
ด้วย	และกิจกรรมกำรขุดดินหรือถมดินตำมนัยนี้ย่อมรวมถึงกิจกรรมที่ไม่ว่ำกระท�ำโดยใช้แรงงำนคนหรือ
ไม่ใช้แรงงำนคน	เป็นต้น	

		 (2)	กรณีของ	Minnesota	Statutes	2018,	Sec.	216D.01	Subdivision	5	มีกำร
ใช้นิยำมในลักษณะของเทคนิคในกำรร่ำงกฎหมำยโดยก�ำหนดเฉพำะบทนิยำมกิจกรรม	 “กำรขุดดิน”	
(Excavation)	 และก�ำหนดในลักษณะ	 “เฉพำะเท่ำที่จะก�ำกับดูแล”	 กล่ำวคือ	 หมำยควำมถึงกิจกรรม
ที่มีกำรเคลื่อนย้ำย	 น�ำออก	 หรือกำรรบกวนสภำพของดิน	 (Soil)	 ประกำรอื่นในลักษณะของกำรใช้
มอเตอร์	 เครื่องจักร	 กำรใช้ควำมดันของเหลว	 (hydraulic)	 หรือมือสร้ำงพลังงำนจำกแรงดันอำกำศ	
(pneumatically	powered	tool)		ดังนั้น	โดยนัยนี้	“กำรขุดดิน”	ตำม	Minnesota	Statutes	2018	
จึงไม่หมำยควำมรวมถึงกำรขุดดินซึ่งเกิดจำกกำรใช้แรงงำนคน	 และได้ก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับกรณี
ที่ไม่ต้องด้วยบทนิยำมเพิ่มเติมด้วยในครำวเดียวว่ำกำรขุดดินซึ่งแม้จะเป็นโดยกำรใช้ก�ำลังเครื่องมือ
เครื่องจักรต่ำง	ๆ	ดังกล่ำวแล้ว	แต่ถ้ำมีลักษณะตำม	Sec.	216D.01	Subdivision	5	(1)	–	(6)	ก็ไม่ถือ
เป็น	Excavation	ซึ่งมีผลให้ผู้ด�ำเนินกิจกรรมไม่ต้องมีหน้ำที่แจ้งกำรด�ำเนินกิจกรรมต่อศูนย์รับแจ้ง	เช่น	
เป็นกำรตบแต่งสวนที่ขุดดิน	มีควำมลึกไม่เกิน	12	นิ้ว	หรือ	กำรเพำะปลูกพืชที่ขุดดินลึกไม่เกิน	18	นิ้ว	
ตำม	Sec.	216D.01	Subdivision	5	(6)	เป็นต้น	

		(3)	กรณีของ	Code	of	Ordinances	-	City	of	Villa	Park,	California	ก�ำหนดบท
นิยำมที่เก่ียวข้องอย่ำงละเอียดโดยบทนิยำมที่ส�ำคัญใน	Article	10-2.	–	Definitions	อำทิ

     
	 -	 Earth	 material	 หมำยควำมว่ำ	 หิน	 ดินตำมธรรมชำติ	 หรือดินที่ขุดมำเพื่อถม	 

(Fill)	 และหรือสิ่งเหล่ำนั้นรวมกัน	 โดยข้อบัญญัติใช้ค�ำว่ำ	 Earth Material เป็นค�าหลักที่อ้างอิงกับ
กิจกรรมปรับพื้นที่ (grading)	 ซึ่งจะต้องขออนุญำต	 (โดยก�ำหนดเป็นบทนิยำมคนละค�ากับ Soil ซึ่ง
หมายความว่าผิวดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเหนือชั้นดินดำน	(bedrock))	

		-	Erosion	Control	System	หรือ	ระบบป้องกันกำรพังทลำยของดิน	หมำยถึง	อุปกรณ์
เครื่องมือในกำรป้องกันพังทลำยและป้องกันกำรกัดเซำะ	รวมตลอดถึงกำรเพำะปลูกอย่ำงมีประสิทธิภำพ
เพ่ือป้องกันทรัพย์สินของบุคคลข้ำงเคียง	ธำรน�้ำ	สำธำรณูปโภค	รวมไปจนถึงกำรรองรับน�้ำ	 (receiving	
water)	ที่ไหลบ่ำมำพร้อมกับตะกอนหรือฝุ่น	
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	 	 	 -	 Excavation	 หรือกำรขุดดิน	 หมำยถึง	 การเคล่ือนย้าย Earth material ด้วย
เครื่องจักร 

					-	Fill	หรือกำรถมดิน	หมำยถึง	การเติม Earth Material โดยไม่ใช่กระบวนการตาม
ธรรมชาติ 

				-	Grading	หมำยถึง	กำรขุดดิน	(excavating)	หรือ	กำรถมดิน	(Filling)	หรือทั้งสอง
อย่ำงรวมกัน	 (Combination)	 ดังนั้น	 จำกบทนิยำมค�ำก่อน	 ๆ	 หน้ำ	 กิจกรรมการปรับระดับพื้นดิน 
(grading) ตาม Ordinance ฉบับนี้ จึงเป็นการเคลื่อนย้าย Earth material ด้วยเครื่องจักร หรือการ
เติม Earth Material โดยไม่ใช่กระบวนการตามธรรมชาติ (หมายถึงโดยไม่ใช่การใช้แรงงานคน)	เท่ำนั้น

 
		(4)	California	Government	Code	2018	ก�ำหนดเฉพำะนิยำมกำรขุดดิน	(Excavation)	

ใน	Sec	4216	(g)	ว่ำหมำยควำมถึง	กำรด�ำเนินกำรใดๆ	ซ่ึง	ธำตุดิน	(Earth)	หิน	หรือวัตถุอื่นที่ประกอบอยู่
ในพื้นดิน	ถูกท�ำให้เคลื่อนย้ำย	(move)	น�ำออก	(remove)	หรือกำรแทนที่ในลักษณะอื่นที่เป็นกำรใช้เครื่อง
มือ	อุปกรณ์	หรือแม้แต่กำรระเบิด	(explosive)	ไม่ว่ำจะเพื่อประโยชน์ในกำรปรับระดับ	(grading)กำรขุด
ร่องน�้ำ	 (trenching)	 กำรขุดหลุม	 (digging)	 กำรขุดท่อ	 (ditching)	 กำรขุดร่องเพื่อหว่ำนไถ	 (drilling,	
augering)	กำรขุดคูคลอง	(tunneling)	กำรขุดดินจำกที่ชัน	(scraping)	กำรขุดเพื่อวำงสำยเคเบิลหรือท่อง
ประปำ	(cable	or	pipe	plowing	and	driving)	หรือกำรขุดในลักษณะอื่น	ๆ 	และมีบทนิยำมค�ำว่ำ	อุปกรณ์
ที่ใช้แรงงำนคน	(hand	tool)	หมำยควำมว่ำอุปกรณ์ที่ถูกใช้ส�ำหรับกำรขุดซ่ึงใช้แรงงำนมนุษย์	เครื่องมือที่
ใช้มอเตอร์	เครื่องจักร	กำรใช้ควำมดันของเหลว	(hydraulic)	หรือพลังงำนจำกแรงดันอำกำศ	(pneumatic	
device)

(5)	Resource	Conservation	and	Recovery	Act	(RCRA)	Section	1004	(26)	ก�ำหนด
นิยำมเฉพำะค�ำว่ำ	กำรถมดินท่ีถูกสุขลักษณะ	(sanitary	landfill)	หมำยควำมว่ำ	กระบวนกำรถมดินเพื่อ
ก�ำจัดขยะมูลฝอย	(solid	waste)	(โดยสภำพย่อมประกอบด้วยท้ังอินทรียวัตถุและอนินทรียวัตถุปะปนกัน)	
ซึ่งจะต้องปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะที่มลรัฐต่ำง	 ๆ	 ก�ำหนดโดยอ�ำศัยอ�ำนำจตำม	 Section	
4004	

(6)	Safety	and	Health	Regulations	for	Construction	Standard	No.	1926	Subpart	
P:	 Excavations	 ใน	 No.	 1926.650	 จ�ำกัดบทนิยำมค�ำว่ำ	 กำรขุดดิน	 (excavation)	 ไว้เฉพำะแต่กรณี
กิจกรรมต่ำง	ๆ	เช่น	กำรตัด	ขุดหลุม	ขุดคู	หรือ	ท�ำให้ลึกลงไปซ่ึงต่อพื้นดินซึ่งกระท�าโดยแรงงานคน

5.3 ระบบการควบคุมหรือก�ากับดูแลกิจกรรมการขุดดินหรือถมดิน
 

กระบวนการหลัก เป็นระบบการควบคุมดูแลในระดับของ City ผ่านระบบอนุญาต 
(Permit System)	โดยมีสำระส�ำคัญ	ดังต่อไปนี้	

5.3.1 กรณีของ Code of Ordinances - City of Blaine, Minnesota

Section 34-151 Required ว่าด้วยข้อก�าหนด ใน	(a)	ก�ำหนดให้กิจกรรมกำร
ขุด	(excavation)	กำรเคลื่อนย้ำย	(removal)	กำรเก็บรักษำ	(storage)	และกำรถม	(filling)	หิน	(rock)	
ทรำย	(sand)	ฝุ่น	(dirt)	กรวด	(gravel)	ดินเหนียว	(clay)	หรือวัตถุอื่นซ่ึงมีสภำพท�ำนองเดียวกัน	ในทุก
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เขตพื้นที่ซึ่งมีขนาดพ้ืนที่ด�าเนินการวัดเป็นปริมาตร	(กว้ำงxยำวxสูง)	ต้ังแต่	100	ลูกบำศก์หลำ	(Cubic	
Yards;	yd3	หรือประมำณ	76.455	ลูกบำศก์เมตร)	จนถึง	5,000	ลูกบำศก์หลำ	(หรือประมำณ	3822.78	
ลูกบำศก์เมตร)	จะต้องได้รับอนุญำตและอยู่ในอ�ำนำจกำรอนุญำตของ	City	of	Blaine	เว้นแต่กำรดังกล่ำว
จะเป็นกำรต้องห้ำมตำมกฎหมำยอื่น	และในกรณีที่มีกำรขยำยพื้นที่ด�ำเนินกำรเกินกว่ำ	5,000	ลูกบำศก์
หลำ	จะต้องมีกำรขออนุญำตใช้พื้นท่ีเพิ่มเติมอีกครำวหนึ่ง	

 
ทั้งนี้	 ข้อบัญญัติได้ให้อ�ำนำจดุลพินิจแก่ผู ้อนุญำตท่ีจะพิจำรณำถึงผลกระทบ 

ต่อประโยชน์สำธำรณะประกอบกำรออกค�ำสั่ง	โดยใน	(b)	ได้ยืนยันหลักกำรให้อ�ำนำจดุลพินิจแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรพิจำรณำอนุญำตว่ำ	กำรยื่นค�ำขอตำมหมวดนี้มิได้เป็นกำรให้สิทธิแก่ผู้ยื่นค�ำขอ 
ในกำรได้รับใบอนุญำตโดยอัตโนมัติ	และ	City	อำจปฏิเสธไม่ออกใบอนุญำตให้ผู้ยื่นขอรับอนุญำตได้หำก
เห็นว่ำค�ำขอดังกล่ำวไม่สอดคล้องกับประโยชน์สูงสุด	(best	interests)	ของ	City	

Section 34-132 Exclusion ว่าด้วยข้อยกเว้น ก�ำหนดว่ำบทบัญญัติใน	Article	
V	Earth	Removal	and	Land	Reclamation	นี้ไม่ใช้บังคับกับ	(1)	กำรขุด	(excavation)	กำรเคลื่อน
ย้ำย	(removal)	กำรเก็บรักษำ	(storage)	และกำรถม	(filling)	หิน	(rock)	ทรำย	(sand)	ฝุ่น	(dirt)	กรวด	
(gravel)	 ดินเหนียว	 (clay)	 หรือวัตถุอ่ืนซ่ึงมีสภำพท�ำนองเดียวกันที่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(building permit) หรือสัญญามีการลงนามสัญญาการก่อสร้าง (development contract) แล้ว 
หรือ (2)เป็นการด�าเนินการเพื่อก่อสร้างในเขตทาง (rights of way) ที่เชื่อมต่อกับถนนหรือทางหลวง
ท่ีด�าเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ของมลรัฐ County หรือของ City ตามอ�านาจหน้าที่อีกทีหนึ่ง ซึ่ง
ข้อบัญญัติท้องถ่ินได้แยกกระบวนกำรขออนุญำตและข้อก�ำหนดต่ำง	ๆ	ไว้เป็นกำรเฉพำะแล้ว	(Chapter	
18	Building	and	Building	Regulation	ใน	Article	II	Building	Code	และ	Chapter	70	Special	
Events,	 Streets,	 Sidewalks	 and	Other	 Public	 Places	 ใน	 Article	 III	 Public	 Right	 of	Way	
Management)	

Section 34-152 Application; fee ว่าด้วยการยื่นค�าขออนุญาตและค่า
ธรรมเนียม	ก�ำหนดให้ค�ำร้องขออนุญำตจะต้องกระท�ำเป็นหนังสือต่อผู้จัดกำรเมือง	(City	Manager)	(ทำง
ปฏิบัติมีกำรแต่งตั้งและมอบหมำย	Building	Official	ด�ำเนินกำรทั้งหมด)	ตำมแบบและรำยละเอียดของ
ข้อมูลต่ำง	ๆ 	ตำมท่ีผู้จัดกำรเมืองก�ำหนด	พร้อมทั้งแสดงแผนที่แสดงแนวเขตของจุดที่จะด�ำเนินกำรขุดดิน	
หรือถมดิน	 รวมท้ังควำมสูงของบริเวณท่ีประสงค์จะด�ำเนินกำรเมื่อวัดจำกระดับน�้ำทะเล	 (proposed	
finished	elevations	based	on	sea	level)	ผู้ยื่นค�ำขอจะต้องเสนอแผนกำรด�ำเนินงำนที่ระบุมำตรกำร
ควบคุมและป้องกันกำรพังทลำยของดิน	(erosion	control	measures)	มำตรกำรฟื้นฟูสภำพดินให้กลับ
คืนสู่สภำพเดิม	(final	restoration	improvement)	และมำตรกำรอื่น	ๆ 	ตำมที่	City	ก�ำหนด	และก�ำหนด
ให้ค�ำขออนุญำตต้องเสียค่ำธรรมเนียมในอัตรำตำมที่ระบุในตำรำงท้ำยข้อบัญญัติ

Section 34-153 Condition for issuance ว่าด้วยเงื่อนไขในการพิจารณา 
ออกใบอนุญาตก�ำหนดให้ใบอนุญำตจะออกได้ก็แต่เมื่อปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำผู้ร้องได้ปฏิบัติตำม
บทบัญญัติของกฎหมำยและข้อบังคับต่ำง	ๆ	แล้วและกำรด�ำเนินกำรจะไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพ
และควำมปลอดภัยของสำธำรณะ	 และใน Section 34-154	 ก�ำหนดให้ใบอนุญำตที่จะออกต้อง
ระบุรำยละเอียดประกอบกำรยื่นค�ำขอตำม	 Section	 34-152	 และเงื่อนไขประกอบกำรอนุญำตตำม	
Section	34-155	ด้วย
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ทั้งนี้	เนื่องจำกกระบวนกำรในระดับ	Ordinance	ใช้ระบบอนุญำต	(Permit	System)	 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบจึงมีดุลยพินิจในกำรก�ำหนดเงื่อนไขประกอบกำรพิจำรณำออกค�ำ
สั่งอนุญำตให้ขุดดินหรือถมดินได้ตำมที่เห็นสมควรและไม่จ�ำกัดเฉพำะเงื่อนไขเบื้องต้นที่กฎหมำยก�ำหนด
ซึ่งถือเป็นเพียงตัวอย่ำงแนวทำงกำรใช้อ�ำนำจบังคับกำร 

Sec. 34-155. - Conditions which may be required. ว่าด้วยเงื่อนไขประกอบ
การอนุญาต	 ก�ำหนดให้อ�ำนำจผู้จัดกำรเมืองหรือสภำเมือง	 (ทำงปฏิบัติมีกำรแต่งตั้งและมอบหมำย	
Building	 Official	 ด�ำเนินกำรทั้งหมด)	 ก�ำหนดเงื่อนไขบังคับก่อนส�ำหรับกำรให้อนุญำต	 (prerequisite	
to	the	granting	of	a	permit)	โดยก�ำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญำตหรือเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์บริเวณที่จะ
ด�ำเนินกำร	 ในกำรรวบรวมและติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องป้องกันตำมที่เห็นว่ำจ�ำเป็นส�ำหรับป้องกันควำม
ปลอดภัยของสุขภำพ	 สวัสดิภำพ	 ตลอดจนควำมปลอดภัยของประชำชนแต่ไม่จ�ากัดเพียงตัวอย่างตามที่ 
Ordinance ก�าหนด ดังต่อไปนี ้

(1)กำรจัดให้มีรั้วหรือแผงกั้นหลุมหรือบ่อในกำรขุดเครื่องกีดขวำงกำรเข้ำมำยัง
บริเวณ	 เพื่อป้องกันควำมปลอดภัยของสำธำรณชนจำกกระบวนกำรถมขยะ	 (depositing	 garbage	 or	
refuse)	

(2)ก�ำหนดค่ำควำมชันตลอดจนเครื่องป้องกันกำรลื่นไถลหรือตกลงไปยังหลุม 
หรือบ่อส�ำหรับกำรขุดดินในพื้นที่ลำดชัน

(3)	กำรระบำยน้�ำขัง	ถม	หรือกำรปรับระดับ	(level	off)	พื้นที่หลุมหรือบ่อในกำรขุด 
ให้เรียบเสมอ	เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยที่ดีตำมที่ผู้อนุญำตก�ำหนด

  
(4)จ�ำกัดควำมลึกของกำรขุดดินไม่ให้ต่�ำกว่ำระดับควำมลึกขั้นต่�ำของฐำนรำกอำคำร	

(minimum	 floor	 elevation)	 ตำมที่วิศวกรเมือง	 (city	 engineer)	 ก�ำหนด	 แต่เท่ำที่ไม่เสื่อมเสียแก่
ประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรพัฒนำแปลงที่ดินดังกล่ำว	

(5)จ�ำกัดประเภทหรือคุณลักษณะของวัสดุที่จะน�ำมำใช้ถมที่ดินได้เพื่อให้เกิดสุข
อนำมัย	โดยก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรเฉพำะกำรถม	หิน	(rock)	ทรำย	(sand)	ฝุ่น	(dirt)	กรวด	(gravel)	ดิน
เหนียว	 (clay)	 หรือวัสดุที่เน่ำเปื่อยผุพังได้	 (nondecomposable	material)	 (ข้อสังเกต	 ไม่มีถ้อยค�ำว่ำ	
dirt	คือ	ฝุ่น	ต่ำงจำก Section 34-151	ออกเพรำะน่ำจะต้องด้วยกรณีของขยะจำกกำรก่อสร้ำง)	และกำร
ก�ำหนดห้ำมถมวัสดุบำงประเภท	(ที่มีลักษณะเป็นขยะจำกกำรก่อสร้ำง)	อำทิ	คอนกรีต	เหล็ก	แอสฟัลท์	ไม้	
และเศษซำกอื่น	ๆ	

(6)	 ให้เคลื่อนย้ำยวัสดุที่ไม่สำมำรถย่อยสลำยได้	 (decomposable	material)	 หรือ
วัสดุอันมีโครงสร้ำงของสสำรที่ไม่เหมำะสม	(unsuitable	foundation	material)	ทั้งหมดออกจำกพื้นที่
ด�ำเนินกำรก่อนเริ่มต้นด�ำเนินกำรถมที่ดิน	

(7)จัดเตรียมผังที่ตั้งแสดงบริเวณพื้นที่ด�ำเนินกำร	 (site	 plan)	 ระดับควำมสูงใน
ปัจจุบันและในอนำคต	 และแนวทำงกำรระบำยน้�ำเพื่อลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นกับที่ดินติดต่อกรณีเกิด
อุทกภัยจำกพำยุฝน	(Strom	Water)	หรือหิมะถล่ม
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(8)	ก�ำหนดระยะเวลำสิ้นสุดกำรด�ำเนินกำรขุดดินหรือถมดิน	

(9)	ก�ำหนดให้มีกำรถมหน้ำดิน	(topsoil)	ด้วยควำมหนำไม่น้อยกว่ำ	4	นิ้ว	เหนือพื้นที ่
และปรับบริเวณพื้นดินให้เหมำะสมภำยใน	14	วันนับแต่วันที่ได้ด�ำเนินกำรขุดดินหรือถมดินส�ำเร็จ

(10)ให้ช�ำระค่ำใช้จ่ำยต่อหน่วยงำนส�ำหรับกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำร
ด�ำเนินกำรเป็นระยะ	ๆ	

(11)	 ในกรณีที่มีกำรขออนุญำตใช้ประโยชน์ที่ดินแบบมีเงื่อนไข	 (conditional	use	
permit)	ส�ำหรับกำรอนุญำตในพื้นที่ประมำตรเกินกว่ำ	25,000	ลูกบำศก์หลำ	อำจก�ำหนดให้ผู้ขออนุญำต
จัดกำรประชุมร่วมกับเจ้ำของที่ดินข้ำงเคียงที่มีระยะห่ำงจำกแปลงที่ดินโดยรอบไม่เกิน	 0.25	 ไมล์	 
(ประมำณ	0.4023	กิโลเมตร	หรือ	 402.30	 เมตร)	 เพื่อแจ้งให้ทรำบถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำร
ด�ำเนินกำร

(12)กำรก�ำหนดให้ผู้ขอรับอนุญำตจัดให้มีสัญญำรับประกันหนี้สิน(surety	 bond)
(รับประกันกำรก่อสร้ำงโดยบริษัทประกันหรือธนำคำรชั้นน�ำระดับท้องถิ่นหรือระดับชำติ)ตำมแบบ
ฟอร์มและวงเงินประกันที่ผู้มีอ�ำนำจอนุญำตก�ำหนดเพื่อประกันค่ำใช้จ่ำยและค่ำสินไหมทดแทนกรณี
ต่ำงๆเช่นค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับกำรท�ำควำมสะอำดถนนหรือทำงหลวงซึ่งผู้ขอรับใบอนุญำตมีควำมรับผิด
ชอบเป็นพิเศษจำกกำรขนย้ำยวัสดุของตนมำยังหรือออกจำกพื้นที่ด�ำเนินกำร	 (ค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้จะถูก
ก�ำหนดจ�ำนวนโดย	 City	 Council)	 และเพื่อเป็นค่ำเสียหำยจำกกำรไม่ปฏิบัติตำมบทบัญญัติกฎหมำย
และข้อก�ำหนดในใบอนุญำตที่อำจเกิดมีขึ้น	ตลอดจนกำรเยียวยำควำมเสียหำยต่ำง	ๆ	ที่	City	อำจต้อง
รับผิดชอบเนื่องมำจำกถูกใช้สิทธิเรียกร้องหรือฟ้องคดีในควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรด�ำเนินกำรโดย
ละเลยหรือประมำทของผู้ขอรับใบอนุญำต

(13)	เงื่อนไขอื่น	ๆ	ตำมที่ผู้มีอ�ำนำจอนุญำตเห็นสมควรก�ำหนดส�ำหรับค�ำขอนั้น	ๆ	

5.3.2 กรณีของ Code of Ordinances - City of Villa Park, California

Sec. 10-1.2. - Grading Manual.	ก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ให้เจ้ำพนักงำนอำคำร	
(Building	Official)	ในกำรก�ำหนดหลักเกณฑ์	วิธีกำร	และแนวทำงกำรใช้บังคับกฎหมำยในส่วนของรำย
ละเอียดทำงเทคนิคท่ีอ้ำงอิงจำก	 “คู่มือกำรปรับระดับที่ดิน”	 “Orange	 County	 Grading	Manual”	 
(เรียกโดยย่อว่ำ	“Grading	Manual”)	เพื่อให้แนวทำงกำรบังคับใช้กฎหมำยสอดคล้องเป็นไปในทำงเดียว
กับระหว่ำง	City	ต่ำง	ๆ	ใน	County	เดียวกัน	อย่ำงไรก็ตำม	วรรค	b.	ของ	Section	นี้ก็ยังให้ควำมส�ำคัญ
กับบทบัญญัติใน	Chapter	X	 -	GRADING	AND	EXCAVATION	นี้มำกกว่ำ	“Grading	Manual”	โดย
ก�ำหนดว่ำหำกมีถ้อยค�ำที่ขัดหรือแย้งกันให้ใช้บังคับตำมควำมในหมวดนี้	อันเป็นกำรยืนยันให้เห็นถึงอ�ำนำจ
ทั่วไปของ	City	ของระบบกฎหมำยสหรัฐอเมริกำในกำรก�ำกับดูแลกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน

   Sec. 10-3.1. - Grading Permits.	 หรือระบบอนุญำตกำรปรับระดับที่ดิน	
บัญญัติเป็นหลักกำรทั่วไปในกำรห้ำมกำรด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับกำรปรับระดับดินต่ำงๆ	 เว้นแต่จะได้
รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนอำคำรเป็นกำรล่วงหน้ำ	 อย่างไรก็ตามข้อบัญญัติได้ก�าหนดข้อยกเว้นที่ไม่
ต้องขออนุญาตกรณีดังต่อไปนี้	หรือตำมที่เจ้ำพนักงำนอำคำรจะก�ำหนดเพิ่มเติม	
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			(1)	กำรขุดดินเพื่อด�ำเนินกำรก่อสร้ำงฐำนรำกของอำคำร	ที่พักอำศัยชั่วครำวเขื่อน	
(retaining	 wall)	 หรือสิ่งก่อสร้ำงอื่น	 ๆ	 ที่ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งก่อสร้ำง	 (building	
permit	 หรือ	 construction	 permit)	 โดยชอบด้วยกฎหมำยแล้ว	 แต่กรณีนี้ไม่เป็นกำรยกเว้นไปถึงกำร
ถมดินซึ่งได้มำจำกกำรขุดดินดังกล่ำวด้วย	และไม่เป็นกำรยกเว้นกำรขุดดินซึ่งมีระยะลึกกว่ำฐำนรำกใต้ดิน
ของสิ่งก่อสร้ำงเกินกว่ำ	 5	 เมตรโดยไม่มีเหตุผลสนับสนุนอันสมควร	 และข้อยกเว้นที่ไม่ต้องขอรับอนุญำต
นี้ไม่เป็นกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมขั้นต่�ำ	(Minimum	Fee	Grading	Permit)	ส�ำหรับกำรจัดท�ำรำยงำนกำร
ตรวจสอบสภำพดินหรือรำยงำนทำงธรณีวิทยำในกรณีที่เจ้ำพนักงำนอำคำรก�ำหนดให้จัดท�ำเพื่อให้มั่นใจ
ถึงควำมมั่นคงปลอดภัยหรือประสิทธิภำพในกำรป้องกันเหตุอันอำจเกิดจำกอุทกภัย	

		(2)	กำรขุดหลุมฝังศพในสุสำน	

			(3)	กำรก่อสร้ำงในส่วนของงำนดิน	(Earthwork	construction)	ซึ่งด�ำเนินกำรและ
ก�ำกับดูแลโดยองค์กรของรัฐ	ไม่ว่ำระดับสหรัฐ	มลรัฐ	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ	County	หรือ	City	
หรือองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นตำมที่ก�ำหนดใน		Government		Code	Section		53090		ถึง		53095		(โดยหลัก 
คือเขตพิเศษต่ำง	 ๆ	 	 (Special	 District)	 กำรขุดดินเพื่อวำงท่อประปำหรือท่อระบำยน้�ำและกำรฝั่งกลบ 
ซึ่งด�ำเนินกำรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 หรือองค์กรสำธำรณประโยชน์	 (public	 utilities11)	 กำร
ก่อสร้ำงในส่วนของงำนดินซึ่งด�ำเนินกำรโดยบริษัทด�ำเนินกิจกำรรถไฟซึ่งได้ด�ำเนินกำรบนที่ดินที่ตน
ด�ำเนินกิจกำรดังกล่ำว	

			(4)	กำรขุดดินและกำรฝังกลบเพื่อกำรติดตั้งสำธำรณูปโภคใต้ดินซึ่งได้ด�ำเนิน
กำรโดยองค์กรสำธำรณประโยชน์	(public	utilities)	หรือบริษัทซึ่งได้รับมอบอ�ำนำจในกำรด�ำเนินกำร
หรือในกำรด�ำเนินกำรภำยใต้กำรอนุญำตให้เวนคืนที่ดินเพื่อสำธำรณประโยชน	์ 
(public	propertyencroachment	permit)	

 

 	(5)	กำรท�ำเหมืองแร่	กำรขุดเจำะ	ขุดหลุมและเก็บรวบรวม	เพื่อศึกษำวิเครำะห์สภำพ
ของหิน	กรวดทรำย	และดินโดยอำศัยอ�ำนำจตำมกฎหมำย	อย่ำงไรก็ตำม	กำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะต้องไม่
ส่งผลกระทบในลักษณะของกำรสนับสนุนหรือเพิ่มควำมเค้น	(stress)	หรือ	แรงดัน	(pressure)	ต่อสภำพ
ของพ้ืนดินในท่ีดินข้ำงเคียงหรือท่ีพักอำศัยที่อยู่ติดต่อ

	 	 										(6)	กำรขุดค้นเชิงส�ำรวจภำยใต้กำรควบคุมดูแลของผู้มีใบประกอบวิชำชีพวิศวกร
โยธำปฐพี	(soil	engineer12)		หรือนักธรณีวิศวกรรม	(engineering	geologist13)	,	ซ่ึงแสดงได้ว่ำกำรขุด
ค้นดังกล่ำวจะได้รับกำรฝังกลบกลบอย่ำงเหมำะสม	ทั้งนี้	กระบวนกำรกำรขุดค้นและแนวกำรขุดจะต้อง
สอดคล้องกับบทบัญญัติใน	Title	8	ของค�ำสั่งของมลรัฐ	(State	Orders)	ส่วนที่ว่ำด้วยควำมปลอดภัย
อุตสำหกรรม	(Division	of	Industrial	Safety)

			(7)	กำรขุดดิน	(excavation)	กรณีพื้นที่ด�ำเนินกำรขุดหนึ่ง	ๆ	มีปริมำตรไม่เกินห้ำ
สิบ	50	ลูกบำศก์หลำ	(38.2277	ลูกบำศก์เมตร)	และ	ก)	มีควำมลึกวัดแนวตั้งน้อยกว่ำ	2	ฟุต	(0.6096	เมตร)	

11	องค์กรภำคเอกชนซึ่งรับมอบอ�ำนำจทำงปกครองเพื่อจัดท�ำบริกำรสำธำรณบำงประกำรโดยอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของ	the	Public	Utilities	Commission	
of	the	State	of	California

12ARTICLE	10-2.	-	DEFINITIONS	
As	used	in	this	Chapter:
Soil	Engineer	shall	mean	a	civil	engineer	duly	registered	in	the	State	of	California	whose	field	of	expertise	is	soil	mechanics.
13ARTICLE	10-2.	-	DEFINITIONS	
As	used	in	this	Chapter:
Engineering	Geologist	shall	mean	a	geologist	certified	in	the	State	of	California	to	practice	engineering	geology.
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หรือ	ข)	มีควำมลึกไม่เกินกว่ำ	5	ฟุต	(1.5	เมตร)	และมีควำมชันน้อยกว่ำร้อยละ	66.6	(cut	slope	ระยะ
รำบ	1	½	ส่วน	:	ระยะดิ่ง	1	ส่วน)	

		(8)	กำรถมดิน	(fill)	กรณีพื้นที่ด�ำเนินกำรถมหนึ่ง	ๆ	มีปริมำตรไม่เกิน	50	ลูกบำศก์
หลำ	(38.2277	ลูกบำศก์เมตร)	มีควำมสูงไม่เกินกว่ำ	1	ฟุต	วัดจำกระดับพื้นดินตำมธรรมชำติ	และมีควำม
ชันน้อยกว่ำร้อยละ	20	(cut	slope	ระยะรำบ	5	ส่วน:	ระยะด่ิง	1	ส่วน)	และจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรระบำยน�้ำ	

 
	(9)	กำรถมดิน	(fill)	ที่ควำมสูงไม่เกินกว่ำ	3	ฟุต	(0.9144	เมตร)	และไม่ได้เป็นไป

เพ่ือกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงหรือท่ีอยู่อำศัยชั่วครำว	กรณีพื้นที่ด�ำเนินกำรถมหนึ่ง	ๆ	มีปริมำตรไม่เกิน	50	
ลูกบำศก์หลำ	(38.2277	ลูกบำศก์เมตร)	และจะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรระบำยน�้ำ	

		(10)	กำรปรับระดับที่ดินท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกำรด�ำเนินกำรตำมบทบัญญัติใน	Article	
1	ของหมวด	7	(Title	7)	ส่วนท่ี	8	(Division	8)	ใน	Orange	County	Oil	Code	เว้นแต่เจ้ำพนักงำนท้อง
ถิ่นจะได้ก�ำหนดเป็นพิเศษให้ต้องขออนุญำตปรับระดับที่ดินเพื่อให้มั่นใจถึงกำรก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่ง
ก่อสร้ำงอื่น	 ๆ	 อย่ำงเหมำะสม	 หรือในกรณีเป็นไปเพ่ือป้องกันทรัพย์สินบริเวณข้ำงเคียงท่ียังมิได้มีกำร
ยินยอมให้ด�ำเนินกำรขุดเจำะหรือผลิตน�้ำมัน

Sec. 10-3.2. - Grading Permit, Paving. ว่าด้วยการขออนุญาตปรับระดับพื้นที ่
เพื่อสร้างทาง บัญญัติห้ำมบุคคลก่อสร้ำงทำง	(pavement)	ในพื้นที่เกินกว่ำ	3000	ตำรำงฟุต	(278.7091	
ตำรำงเมตร)	ในระดับพื้นดินตำมธรรมชำติหรือระดับพื้นดินก่อนด�ำเนินกำร	เพื่อประโยชน์ของถนนส่วน
บุคคล	กำรค้ำ	อุตสำหกรรม	หรือ	เป็นท่ีจอดรถของผู้พักอำศัยร่วมกัน	เพื่อเป็นทำงส�ำหรับสัญจร	โดยไม่
ได้รับอนุญำต	เว้นแต่	Building	Official	จะได้ก�ำหนดเป็นข้อยกเว้นเพ่ิมเติม	หรือ	แผนกำรปรับปรุงทำงเท้ำ
ดังกล่ำวได้รับอนุมัติเป็นอีกส่วนหนึ่งต่ำงหำกโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีซ่ึงมีอ�ำนำจหน้ำท่ีของ	City	ท้ังนี้	กำร
ซ่อมแซมหรือซ่อมบ�ำรุงซึ่งผิวทำงได้รับกำรยกเว้นไม่ต้องขออนุญำตในส่วนนี้	(ดังนั้น	เมื่อพิจำรณำในทำง
ตรงข้ำม	 หมำยควำมว่ำกฎหมำยก�ำหนดข้อยกเว้นไม่ต้องขออนุญำตกรณีเป็นกำรสร้ำงทำงพื้นท่ีรวมไม่
เกินกว่ำ	3000	ตำรำงฟุต	(278.7091	ตำรำงเมตร)	หรือเป็นกรณีที่	Building	Official	ก�ำหนดข้อยกเว้น
เพ่ิมเติม	 เป็นกรณีแผนได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนอื่นของ	City	 ซ่ึงมีอ�ำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องแล้ว	หรือ
เป็นแต่เพียงกำรปรับปรุงซ่อมแซมพื้นผิดของทำงที่มีอยู่เดิม	ก็ไม่ต้องขออนุญำตอีก)

 
Sec. 10-3.3. - Grading Permit, Watercourse Alteration. ว่าด้วยการขอ

อนุญาตปรับระดับพ้ืนที่เพื่อเปลี่ยนแปลงทางไหลของน�้า ก�ำหนดว่ำบุคคลจะเปลี่ยนแปลงทำงไหลของ
น�้ำที่เป็นอยู่เพ่ิมช่องทำง	หรือหันเหทิศทำงของน�้ำ	โดยกำรขุดดิน	หรือถมดิน	หรือแม้แต่วำงหินเพ่ือป้องกัน
หรือก่อสร้ำงโครงสร้ำงป้องกันใด	ๆ	เพิ่มเติมโดยไม่ได้รับอนุญำตให้ปรับระดับที่ดินมิได้	เว้นแต่	Building	
Official	จะได้ก�ำหนดยกเว้นเอำไว้	หรือเป็นกำรด�ำเนินกำรในลักษณะมำตรกำรป้องกันชั่วครำวเพื่อต่อสู้
กับปัญหำอุทุกภัยอันมีมำโดยฉุกเฉินเร่งด่วน

 
Sec. 10-5.1. - Permits Required.	 ก�ำหนดหน้ำที่เป็นกำรทั่วไปให้ผู้ด�ำเนิน

กิจกรรมต้องขอรับอนุญำต	หำกไม่ต้องด้วยกรณีอันเป็นข้อยกเว้นดังที่ก�ำหนดใน	Section	10-3.1	ทั้งนี	้
มำตรำนี้ก�ำหนดให้ต้องแยกค�ำขออนุญำตตำมสถำนที่หำกด�ำเนินกำร	ณ	สถำนที่แตกต่ำงกัน	แต่อำจขอรับ
อนุญำตทั้งในส่วนของกำรขุดดินและกำรถมดินรวมกันได้ในครำวเดียวกัน	
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Sec. 10-5.2. – Application	ก�ำหนดให้ต้องยื่นขออนุญำตเป็นหนังสือต่อ	Building	
Official	โดยยื่นเอกสำรหลักฐำนตำมท่ีระบุใน	Sub	article	5	ของ	Grading	Manual	

ซึ่ง	 Sub article 5 ของ Grading Manual ก�าหนดให้ค�าขอต้องประกอบด้วย
เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

1	ค�ำขอเป็นหนังสือตำมแบบที่	Building	Official	ก�ำหนด	

2.	แผนผังกำรปรับระดับที่ดิน	(Grading	Plan)	จ�ำนวนอย่ำงน้อย	6	ชุด	

3.	รำยงำนกำรตรวจสอบสภำพดินเบื้องต้น	(Preliminary	Soil	Report)	จ�ำนวน	2	ชุด	
รำยละเอียดของรำยงำนเป็นตำม	Appendix	B	(ยื่นเป็นต้นฉบับพร้อมด้วยกำรลงลำยมือชื่อของผู้ประกอบ
วิชำชีพจ�ำนวน	1	ชุด	พร้อมด้วยล�ำเนำอีก	1	ชุด)	

4.	 รำยงำนเบ้ืองต้นทำงธรณีวิทยำ	 (Preliminary	Geology	Report)	จ�ำนวน	2	ชุด	
รำยละเอียดของรำยงำนเป็นตำม	Appendix	B	(ยื่นเป็นต้นฉบับพร้อมด้วยกำรลงลำยมือชื่อของผู้ประกอบ
วิชำชีพจ�ำนวน	1	ชุด	พร้อมด้วยล�ำเนำอีก	1	ชุด)

ทั้งนี้	Building Official อาจเรียกให้ส่งเอกสารหลักฐานประกอบค�าขอเพิ่มเติมภำย
หลังจำกได้รับข้อคิดเห็นจำก	 grading	 inspector	 พร้อมทั้งตรวจสอบกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว	
เอกสำรที่อำจเรียกให้ส่งเพิ่มเติมอำจรวมถึง	แต่ไม่จ�ากัดแต่เพียงรายการ ดังต่อไปนี้ 

a.	ส�ำเนำรำยงำนกำรตรวจสอบสภำพดิน	(Soil	report)	ส�ำหรับกำรปรับระดับที่ดินที่
ได้เคยกระท�ำในเขตพื้นท่ีด�ำเนินกำรเดียวกัน	จ�ำนวน	1	ชุด	

b.	ส�ำเนำรำยงำนทำงธรณีวิทยำ	 (Geology	report)	ส�ำหรับกำรปรับระดับที่ดินที่ได้
เคยกระท�ำในเขตพื้นท่ีด�ำเนินกำรเดียวกัน	จ�ำนวน	1	ชุด	

c.	ข้อมูลอื่น	ๆ	ท่ีอำจเรียกเพื่อประกอบกำรพิจำรณำค�ำขอ	เช่น	แผนผังภูมิศำสตร์ที่ได้
รับกำรอนุมัติแล้ว	(Approved	Landscape	Plan)	

d.	รำยงำนทำงอุทกวิทยำ	(Drainage	Report;	Hydrology	Report)	พร้อมด้วยกำร
ค�ำนวณค่ำทำงอุทกศำสตร์และแรงดันน�้ำ	หำก	Building	Official	ร้องขอ	จ�ำนวน	2	ชุด	

e.	แผนที่แสดงเส้นทำงกำรไหลของน�้ำ	(Hydrology	maps)	พร้อมด้วยรำยกำรค�ำนวณ
เก่ียวกับระบบกำรระบำยน�้ำ	(drainage	facilities)	เท่ำที่จ�ำเป็น	

		ในกรณีท่ี	Building	Official	ปฏิเสธค�ำขออนุญำตเพรำะเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน
ให้ค�ำขอสิ้นผลไปภำยใน	180	วัน	นับแต่ได้ยื่นค�ำขอพร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง	และให้	Building	
Official	 ส่งคืนเอกสำรหลักฐำนที่แนบมำเพื่อตรวจประกอบกำรยื่นค�ำขอคืนแก่ผู้ร้อง	หรือให้ท�ำลำยโดย	
Building	Official	และ	Building	Official	สำมำรถขยำยระยะเวลำให้ผู้ร้องด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
ได้ภำยในระยะเวลำไม่เกิน	180	วัน	นับแต่ผู้ร้องมีหนังสือแสดงให้เห็นว่ำมีเหตุสุดวิสัย/เหตุที่นอกเหนือควำม
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ควบคุมที่ท�ำให้ผู้ร้องไม่อำจด�ำเนินกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งได้ ท�ำให้ไม่อำจเสนอเอกสำรหลักฐำนได้อย่ำงครบ
ถ ้วน	 ในกำร ย่ืนค�ำขอให ้พิจำรณำใหม ่หลังจำกพ ้นก� ำหนดระยะเวลำยื่นค� ำขอนี้ 	 ผู ้ ยื่ นค� ำขอ 
จะต้องยื่นค�ำขอครั้งใหม่พร้อมด้วยช�ำระค่ำธรรมเนียมเพื่อกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนอีกครั้งหนึ่งด้วย	

Sec. 10-5.3. - Plans and Specifications. ว่าด้วยแบบแปลนและรายการส�าหรับ
ค�าขอ	ก�ำหนดว่ำค�ำขออนุญำตปรับระดับที่ดินจะต้องประกอบด้วยแบบแปลน	รำยกำร	และข้อมูลสนับสนุน
จำกรำยงำนทำงวิศวกรรมโยธำปฐพี	 (Soil	 Engineering	 Report)	 และรำยงำนทำงธรณีวิศวกรรม	
(Engineering	 geology	 report)	 โดยผู ้มีวิชำชีพตำมรำยละเอียดทีก�ำหนดใน	 Sec.	 10-5.5	 ด้วย	 
หำก	 Building	 Official	 ร้องขอ	 ท้ังนี้	 แผนและข้อก�ำหนดส�ำหรับโครงกำรด�ำเนินงำนดิน	 (earthwork	
project)	 ในกรณีมีพื้นที่ด�ำเนินกำรตั้งแต่	 5000	 ลูกบำศก์หลำขึ้นไป	 และหรือเป็นกำรด�ำเนินเพ่ือกำรใน
บริเวณพื้นที่เชิงเขา	 (hillside)14	 เพื่อกำรพำณิชย์	 อุตสำหกรรม	 หรือโครงกำรท่ีอยู่อำศัยรวม	 (multi-
residential project)แผนและข้อก�ำหนดส�ำหรับโครงกำรด�ำเนินงำนดินจะถูกถูกจัดเตรียมพร้อมท้ังลงนาม
โดยผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรโยธา (civil engineer)15	และ	building	official	อำจจะก�ำหนดให้แผน
และข้อก�ำหนดส�ำหรับโครงกำรต้องจัดให้มีระบบกำรระบำยน�้ำหรือกระบวนกำรทำงธรณีวิทยำที่ส�ำคัญตำม
หลักกำรออกแบบและควบคุมด้ำนวิศวกรรมโยธำ	(civil	engineering16	design	and	control)

รำยละเอยีดของแผนจะต้องสอดคล้องกบั	Sec. 10-14.2. - Grading Requirements. 
ว่ำด้วยข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรปรับระดับท่ีดิน	ดังต่อไปนี้

a.	ให้ผู้มีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรโยธำ	(Civil	Engineer)	สถำปนิก	หรือผู้เชี่ยวชำญ
อ่ืน	ๆ	เป็นผู้มีหน้ำท่ีจัดท�ำแผนกำรปรับระดับที่ดิน	(grading	plan)	ซ่ึงขอรับอนุมัติจำก	Building	Official	
ในกำรรวบรวมข้อแนะน�ำและข้อเสนอแนะที่ปรำกฏอยู่ใน	Soil	Engineering	Report	และ	Engineering	
Geology	Report	 ไว้ใน	Grading	Plan	และบุคคลดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบและ
รับรองกระบวนกำรปรับระดับท่ีดินตำมแผนในระดับมำตรฐำนควำมเชี่ยวชำญทำงเทคนิคในวิชำชีพของตน
ส�ำหรับบริเวณพื้นท่ีด�ำเนินกำร	และให้วิศวกรโยธำผู้ควบคุมโครงกำร	(Project	Civil	Engineer)	และหรือ	
ผู้รับเหมำโครงกำร	(General	Contractor)	ท�ำหน้ำที่เป็นตัวแทนผู้ประสำนงำนเมื่อต้องมีกำรติดต่อระหว่ำง
ผู้เช่ียวชำญของโครงกำร	(Project	Professional	Grading	Contractor)	ดังกล่ำว	กับ	Building	Official	
และให้ผู้เช่ียวชำญของโครงกำรดังกล่ำวนั้นเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท�ำแผนฉบับแก้ไข	 (revised	plans)	แผนกำร
ป้องกันกำรพังทลำยของดิน	(erosion	control	plan)	และแผนกำรปรับระดับท่ีดินเพ่ือกำรตรวจสอบ	(As-
grade	grading	plan)	ตำมท่ี	building	official	เมื่อได้ด�ำเนินกำรตำมค�ำขอส�ำเร็จแล้ว	

b.	Soil	Engineering	Report	และ	Engineering	Geology	Report	จะต้องมีกำรจัด
เตรียมเสมอ	เว้นแต่	Building	Official	จะมีค�ำสั่งเป็นอย่ำงอื่น	และต้องมีสำระที่เป็นไปตำม	Sec.	10-5.5	
คือ	 จะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ด�ำเนินกำรอย่ำงเหมำะสมเพียงพอ	 รวมทั้งข้อมูลอื่น	 ๆ	 ตำมที่	 Building	
Official	ร้องขอ		ทั้งนี้	ข้อคิดเห็นและข้อแนะน�ำซ่ึงแสดงอยู่ในรำยงำนและได้รับอนุมัติจำก	Building	Official	

14ARTICLE	10-2.	–	DEFINITIONS
	 Hillside	site	shall	mean	a	site	which	entails	cut	and/or	fill	grading	of	three	(3)	feet	or	more	in	vertical	height	below	or	above	
natural	ground;	or	a	combination	fill-over-cut	slope	equal	to	or	greater	than	five	(5)	feet	in	vertical	height;	or	where	the	existing	grade	
is	twenty	(20)	percent	or	greater;	and	which	may	be	adversely	affected	by	drainage	and/or	stability	conditions	within	or	from	outside	
the	site,	or	which	may	cause	an	adverse	affect	on	adjacent	property.
15ARTICLE	10-2.	-	DEFINITIONS	
	 Civil	Engineer	shall	mean	a	professional	engineer	registered	in	the	State	of	California	to	practice	in	the	field	of	civil	engineering.	
16ARTICLE	10-2.	-	DEFINITIONS
	 Civil	Engineering	shall	mean	the	application	of	the	knowledge	of	the	forces	of	nature,	principles	of	mechanics	and	the	properties	
of	materials	for	the	evaluation,	design,	and	construction	of	civil	works	for	the	beneficial	uses	of	mankind.
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แล้วจะต้องจัดท�ำเป็นส่วนหน่ึงของในแบบแปลนกำรปรับระดับที่ดิน	 (Grading	 Plan)	 หรือ	 รำยกำร	
(Specifications)	ส�ำหรับค�ำขอ	 	 ท้ังนี้	 ผู้เชี่ยวชำญซ่ึงท�ำหน้ำที่จัดท�ำรำยงำนจะต้องน�ำส่งรำยงำนที่ส�ำคัญ	
ข้อมูลเก่ียวกับกำรบดอัดเนื้อดิน	 (compaction	 data)	 และข้อแนะน�ำด้ำน	 Soil	 Engineering	 และ	
Engineering	Geology	ดังกล่ำวแล้วท้ังหมดจะต้องถูกจัดส่งไปยังเจ้ำของที่ดิน	และให้เจ้ำของที่ดินด�ำเนิน
กำรจัดส่งส�ำเนำรำยงำนจ�ำนวน	1	ชุด	ไปยัง	ผู้มีใบประกอบวิชำชีพวิศวกรโยธำ	(Civil	Engineer)	และน�ำ
ส่งส�ำเนำรำยงำนจ�ำนวน	2	ชุดไปยัง	Building	Official

c.	Soil	Engineer	ผู้จัดท�ำรำยงำนมีขอบเขตควำมรับผิดชอบครอบคลุมถึง	(แต่ไม่จ�ำกัด	
อยู่เพียง)	 กำรตรวจสอบและจัดท�ำค�ำรับรองในระดับวิชำชีพเกี่ยวกับกำรจัดเตรียมพื้นที่อย่ำงเหมำะสม
ส�ำหรับรับกำรถมดิน	 กำรตรวจสอบกำรบดอัดเนื้อดินว่ำอยู่ในระดับที่ก�ำหนด	 (required	 compaction)	
ควำมม่ันคงแข็งแรงตำมระดับควำมชันเมื่อด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	(stability	of	all	finish	slopes)	แบบของ
ส่วนค�้ำยันกำรถม	(buttress	fills)	และแบบของระบบกำรระบำยน�้ำใต้ดิน	(subdrain	installation)	ตลอด
จนกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง	ๆ	ท่ีได้รับกำรสนับสนุนจำก	Engineering	Geologist	

d.	 Engineering	 Geologist	 ผู้จัดท�ำรำยงำนมีขอบเขตควำมรับผิดชอบครอบคลุมถึง	 
(แต่ไม่จ�ำกัดอยู่เพียง)	)	กำรตรวจสอบและจัดท�ำค�ำรับรองในระดับวิชำชีพเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของสภำพ
พื้นที่ตำมธรรมชำติในกำรรับกำรถมดิน	 ควำมม่ันคงแข็งแรงของกำรตัดระดับควำมชัน	 (cut	 slope)	 
ตำมหลักธรณีวิทยำ	 ควำมต้องกำรระบบระบำยน�้ำใต้ดิน	 (subdrains)	 หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยอื่น	 ๆ	 
ในกำรระบำยน�้ำออกจำกพื้นท่ี	 (ground	water	drainage	device)		ทั้งนี้	Engineering	Geologist	จะ
ต้องรำยงำนผลกำรตรวจสอบไปยัง	Soil	Engineer	และ	Civil	Engineer	เพื่อกำรจัดท�ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ทำงวิศวกรรม	(engineering	analysis)	

e.	Building	Official	อำจด�ำเนินกำรสุ่มตรวจสอบ	(expeditiously	inspect)	โครงกำร
เป็นระยะ	ๆ	เพิ่มเติม	เท่ำท่ีจ�ำเป็นเพื่อตรวจสอบว่ำได้มีกำรควบคุมดูแลที่เพียงพอจำกที่ปรึกษำผู้มีวิชำชีพ
หรือไม่	

f.	 ในกรณีท่ี	 Building	 Official	 มิได้ร้องขอให้จัดท�ำ	 Soil	 Engineering	 Report	 
น้ัน	building	official	อำจร้องขอให้จัดให้มีกำรด�ำเนินกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบซ่ึงได้รับกำร
รับรอง	 (approved	 testing	 agency)	 หน่วยงำนตรวจสอบดังกล่ำวมีขอบเขตควำมรับผิดชอบ	 
(แต่ไม่จ�ำกัดเพียง)	 เกี่ยวกับกำรรับรองสภำพควำมเรียบร้อยของพื้นที่ด�ำเนินกำร	 ฐำนรองรับกำรถมดิน	
(benches	to	receive	fills)	และ	กำรบดอัดเนื้อดินเพื่อด�ำเนินกำรถม	(compaction	of	fills)	

ในส่วนของค่ำธรรมเนียมประกอบกำรยื่นขออนุญำตปรับระดับท่ีดินนั้นแบ่งเป็นสำม
ส่วน	โดยสำมำรถเรียกเก็บตำมอัตรำที่	City	Council	มีมติเห็นชอบใน	Subarticle	6	ของ	Grading	Manual	
ดังที่ระบุใน	Article	10-6.	 -	 Fee	กล่ำวคือ	 (1)	 Sec.	 10-6.1.	 -	Grading	Plan	Check	Fees.	 เป็นค่ำ
ธรรมเนียมส�ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนประกอบกำรยื่นค�ำขอ	(2)	Sec.	10-6.2.	-	Grading	
Permit	 Fees.	 ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต	 ซ่ึงจะต้องช�ำระก่อนกำรออกใบอนุญำต	 มิเช่นนั้นหำกมี
กำรด�ำเนินกิจกรรมปรับระดับที่ดินไปก่อนช�ำระค่ำธรรมเนียมแล้วถือว่ำเป็นกำรด�ำเนินกำรที่ฝ ่ำฝืน	
ordinance	ในหมวดนี้	 เว้นแต่ข้อเท็จจริงจะปรำกฏเป็นที่พอใจแก่	Building	Official	ว่ำมีเหตุฉุกเฉินเร่ง
ด่วนไม่อำจรอช�ำระค่ำธรรมเนียมก่อนด�ำเนินกำรได้	 กำรฝ่ำฝืนไม่ช�ำระค่ำธรรมเนียมก่อนด�ำเนินกำรแม้ว่ำ
จะไม่ท�ำให้กำรขออนุญำตไม่ชอบและไม่พ้นจำกภำระหน้ำที่อื่น	ๆ 	ที่ต้องกระท�ำตำมกฎหมำยต่อไป	แต่มีผล
ให้ต้องเข้ำสู่กระบวนกำรตรวจสอบและอำจต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมเป็นสองเท่ำเป็นบทลงโทษ	และจะต้อง
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รับบทลงโทษอำญำท่ีเกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้อื่นๆ	 ด้วย	 และ	 (3)	 Sec.	 10-6.3.	 -	 Cost	
Recovery	Fees.	ในกรณีท่ี	Building	Official	ได้ด�ำเนินกำรใดๆ	อันเป็นเหตุฉุกเฉินบนทรัพย์สินของบุคคล
ใด	Building	Official	อำจเรียกเอำค่ำใช้จ่ำยทั้งทำงตรงและทำงอ้อมซึ่งจ�ำเป็นต้องเสียไปเพื่อด�ำเนินกำรอัน
เป็นเหตุฉุกเฉินนั้น	 	 ท้ังนี้	 อำจเรียกค่ำพำหนะได้อีกไม่เกินร้อยละ	 10	 ของค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับด�ำเนินกำรดัง
กล่ำว	

การให้วางหลักประกัน (Bonds) ประกอบการออกค�าสั่งอนุญาตให้ด�าเนินการปรับ
ระดับดิน Sec. 10-7.1. - Bonds.	ก�ำหนดมิให้ออกใบอนุญำตปรับระดับพื้นดินเว้นแต่ผู้ขออนุญำตจะได้	
ท�ำสัญญำประกันกำรก่อสร้ำงกับสถำบันกำรเงินที่มีอ�ำนำจในกำรค�้ำประกันกำรก่อสร้ำงตำมกฎหมำยของ
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	ตำมจ�ำนวนวงเงินที่ก�ำหนดใน	Subarticle	7	ของ	Grading	Manual	(โดยทั่วไปประมำณ
ร้อยละ	30	ของงบประมำณโครงกำร	แต่	building	official	สำมำรถก�ำหนดเพิ่มเติมได้ในรำยละเอียด)	กำร
ค�้ำประกันเป็นไปเพื่อเป็นกำรประกันควำมเสียหำยอันอำจเกิดมีข้ึนในกรณีท่ีมีกำรด�ำเนินกำรไม่เป็นไปตำม
แบบแปลนและรำยกำรท่ีได้รับอนุมัติ	กำรแก้ไขหรือบรรเทำควำมเสียหำยกรณีเกิดสภำพที่น่ำจะเป็นอันตรำย	
(hazardous	conditions)	อย่ำงไรก็ตำม	ordinances	ให้อ�ำนำจเจ้ำพนักงำนอำคำรพิจำรณำยกเว้นให้ไม่
ต้องมีกำรวำงหลักประกันได้ในหลำยกรณีเห็นว่ำ	

 
1.	 ไม่น่ำจะเกิดสภำพที่น่ำจะเป็นอันตรำยอันเป็นผลมำจำกกำรปรับระดับที่ดินที่ยัง 

ไม่เสร็จส้ินหรือไม่เหมำะสมข้ึน	หรือ	

2.	 ไม่น่ำจะเกิดผลร้ำยหรือเป็นอันตรำยต่อทรัพย์สินในเขตพื้นที่ด�ำเนินกำร	 ทรัพย์สิน
บริเวณข้ำงเคียง	หรือ	โครงสร้ำงกำรก่อสร้ำงที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีขึ้นในอนำคต	อันเป็นผลมำจำกกำรปรับ
ระดับที่ดินท่ียังไม่เสร็จสิ้นหรือไม่เหมำะสมขึ้น	หรือ	

3.	ไม่ปรำกฏสภำพปัญหำอย่ำงมีนัยส�ำคัญเกี่ยวกับกำรระบำยน�้ำ	กำรกัดกร่อนของดิน	
อุทกภัย	หรือกำรทับถมเป็นตะกอนของดิน	(siltation)	อันเป็นผลมำจำกกำรปรับระดับที่ดินที่ยังไม่เสร็จส้ิน
หรือไม่เหมำะสม	หรือ

4.	ไม่น่ำจะเกิดผลร้ำยหรือเป็นอันตรำยต่อสภำพทำงธรณีวิทยำหรือส่ิงแวดล้อมอันเป็น
ผลมำจำกกำรปรับระดับท่ีดินท่ียังไม่เสร็จสิ้นหรือไม่เหมำะสมขึ้น	หรือ

5.	ไม่มีเครื่องมืออันเป็นหลักประกันทำงกำรเงินที่เหมำะสมในทำงข้อเท็จจริง	

	 	 	 	 ในวรรค	b.	ของ	Sec.	10-7.1.	อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ขอรับอนุญำตในกรณีที่ 
มีกำรด�ำเนินกิจกรรมในหลำยโครงกำรโดยผู้ขอรับอนุญำตคนเดียวกัน	 ผู้ขออนุญำตอำจขอวำงสัญญำหลัก
ประกันฉบับเดียวที่มีจ�ำนวนวงเงินครอบคลุมทุก	 ๆ	 โครงกำรตำมที่	 building	 official	 ก�ำหนดก็ได้	 
และในวรรค	c.	ให้อ�ำนำจ	Building	Official	ก�ำหนดให้มีจ�ำนวนวงเงินต่ำงหำกเฉพำะส�ำหรับประกันกำร
ด�ำเนินกำรภำยในระยะเวลำท่ีได้รับอนุญำตด้วย	

				วรรค	d.	ของ	Sec.	10-7.1.	ก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกรณีที่มีกำรด�ำเนินกำรที่ไม่
ส�ำเร็จตำมค�ำขอรับอนุญำต	 Building	 Official	 อำจสั่งให้ผู ้ขออนุญำตด�ำเนินกำรให้เสร็จสิ้นหรือให้จัด
โครงกำรให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดภัยตำมท่ี	building	official	เห็นสมควร	และให้ถือว่ำหลักประกันที่วำงไว้
ดังกล่ำวครอบไปถึงหน้ำที่ซึ่งผู้ขอรับอนุญำตต้องกระท�ำโดยต่อเนื่องนี้	เพื่อเป็นประกันค่ำใช้จ่ำยทุกประกำร
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ที่จ�ำเป็นอันอำจเกิดข้ึนจำกกำรด�ำเนินกำรตำมที่	building	official	ก�ำหนดให้กระท�ำ	ในกรณีเป็นกำรวำง
หลักประกันประเภทเงินฝำกให้ด�ำเนินกำรคืนตำมส่วนที่ไม่ได้ใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยแก่ผู้ขอรับอนุญำต	

				วรรค	e.	ของ	Sec.	10-7.1.	ก�ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกรณีที่	building	official	
พบว่ำมีกำรด�ำเนินกำรไม่ต้องด้วยข้อก�ำหนดหรือเง่ือนไขกำรให้อนุญำต	 ให้	 building	 official	 มีหนังสือ
แจ้งไปยังผู้ค�้ำประกัน	 โดยหนังสือแจ้งดังกล่ำวให้ระบุกำรด�ำเนินกำรที่ต้องกระท�ำ	 ค่ำใช้จ่ำยโดยประมำณ
ส�ำหรับกำรนั้น	และระยะเวลำท่ีก�ำหนดตำมที่	building	official	เห็นสมควรเพื่อด�ำเนินกำรให้ถูกต้องตำม
ข้อก�ำหนดหรือเงื่อนไขกำรอนุญำต	หลังจำกได้รับหนังสือแจ้ง	ผู้ค�้ำประกันมีหน้ำที่ต้องด�ำเนินกำรตำมที่ระบุ
ในหนังสือแจ้งในระยะเวลำท่ีก�ำหนด	และในกรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติให้ลุล่วงตำมที่ก�ำหนดได้	ผู้ค�้ำประกัน
จะต้องช�ำระค่ำใช้จ่ำยตำมจ�ำนวนท่ีก�ำหนดในหนังสือ	 เงินเพิ่มค่ำธรรมเนียมต่ำง	ๆ	และค่ำพำหนะ	ตำมที่
ก�ำหนดในSec.	10-6.3	ว่ำด้วย	Cost	Recovery	Fees.	ต่อ	building	official	เมื่อได้รับเงินค่ำใช้จ่ำยแล้ว	
building	official	อำจด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้ลุล่วงต่อไป	

Sec. 10-5.6. - Issuance, Expiration and Renewal. ก�าหนดกระบวนการใน
การออกใบอนุญาต อายุของการอนุญาต และการต่ออายุใบอนุญาต	 ว่ำใบอนุญำตปรับระดับที่ดิน	
(Grading	Permit)	มีอำยุ	2	ปี	นับแต่วันท่ีได้ออกใบอนุญำต	แต่อำจสิ้นอำยุก่อนก�ำหนดได้หำกไม่มีกำรเริ่ม
ด�ำเนินกำรตำมท่ีได้รับอนุญำตภำยใน	180	วัน	นับแต่วันที่ได้ออกใบอนุญำต	อย่ำงไรก็ตำมหำกกำรด�ำเนิน
กำรที่ไม่ได้เริ่มนั้นเกิดข้ึนเพรำะมีกำรสั่งให้หยุดหรือระงับกำรด�ำเนินกำร	ก�ำหนดเวลำ	180	ให้นับแต่วันที่
กรณีกำรหยุดหรือระงับดังกล่ำวได้สิ้นสุดลง	เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้	

(1)	กำรอนุญำตให้สิ้นอำยุทันทีเม่ือมีกำรเปล่ียนตัวเจ้ำของโครงกำรซ่ึงได้รับอนุญำตนั้น
และจะต้องมีกำรขออนุญำตอีกครั้งเพื่อด�ำเนินโครงกำรต่อไป	 โดยหำกเป็นกรณีที่ก�ำหนดระยะเวลำ	 180	
วันข้ำงต้นยังไม่สิ้นสุดและไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรำยกำรประกอบที่เคยได้รับอนุญำต	 ผู้ขอ
อนุญำตรำยใหม่ไม่ต้องเสียค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติม	 แต่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของแบบแปลนหรือ
รำยกำรประกอบจำกท่ีได้เคยเสนอต่อ	building	official	เพื่อขออนุญำต	ผู้ขออนุญำตรำยใหม่จะต้องเสีย
ค่ำธรรมเนียมเพิ่มเติมในส่วนของกำรพิเครำะห์	รังวัด	และตรวจสอบแบบแปลนที่จ�ำเป็น	ตำมที่ก�ำหนดใน	
Subarticle	6	ของ	Grading	Manual

 
(2)	building	official	อำจขยำยระยะเวลำสิ้นสุด	180	วัน	ข้ำงต้นออกไปได้สองครำว	

ครำวละไม่เกินกว่ำ	 180	 วัน	 ในกรณีที่มีค�ำขอเป็นหนังสือจำกผู้ได้รับอนุญำตซ่ึงแสดงเหตุผลที่ไม่อำจ 
เร่ิมต้นด�ำเนินกำรตำมท่ีได้รับอนุญำตได้	

Building	 official	 อำจก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงกระบวนกำร 
ปรับระดับที่ดินหำกควำมล่ำช้ำในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวเกิดข้ึนโดยเหตุท่ีไม่ได้ปรำกฏขณะท่ีออกใบอนุญำต	
ทั้งน้ี	ภำยใต้บทบัญญัติว่ำด้วยกำรปฏิเสธไม่ออกใบอนุญำต	(Denial	of	Permit)	ตำม	Sec	10-5.7

หำกผู้ได้รับอนุญำตสำมำรถแสดงเหตุผลให้เป็นที่พอใจแก่	Building	official	ได้ถึงกำร
ไม่เร่ิมต้นหรือด�ำเนินกำรต่อไปซึ่งกำรตำมที่ได้รับอนุญำตภำยในก�ำหนดเวลำ	180	วันดังกล่ำว	โดยกระท�ำ
เป็นค�ำร้องเป็นหนังสือ	 Building	 official	 อำจขยำยระยะเวลำตำม	 (2)	 โดยผู้ร้องขอไม่ต้องช�ำระค่ำ
ธรรมเนียมเพิ่มเติม	ในกรณีดังต่อไปนี้
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(1)	ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนและรำยกำรของกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำว
 
(2)	 กำรหยุดด�ำเนินกำรชั่วครำวหรือกำรละเลยไม่เร่ิมด�ำเนินกำรเกิดขึ้นยังไม่เกินกว่ำ

ระยะเวลำ	1	ปี	

(3)	กำรด�ำเนินกำรตำมแบบแปลนใหม่อีกครั้งยังคงสอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ของ	City	

					ค�ำร้องขอขยำยระยะเวลำจะต้องยื่นภำยในระยะเวลำไม่ช้ำกว่ำ	60	วัน	นับถัดจำก
วันที่ใบอนุญำตสิ้นอำยุ	ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญำตมิได้ยื่นขอขยำยระยะเวลำดังกล่ำว	Building	official	อำจ
สั่งให้ต่ออำยุใบอนุญำตที่สิ้นอำยุไปแล้วนั้นได้	แต่ผู้ได้รับอนุญำตจะต้องช�ำระค่ำธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของกรณี
กำรขออนุญำตตำมค�ำขอเดิม		ท้ังนี้	เฉพำะในกรณีที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบแปลงและรำยกำรประกอบ

   
		ในกรณีท่ีผู้ได้รับอนุญำตไม่อำจด�ำเนินกำรตำมที่ได้รับอนุญำตได้ส�ำเร็จภำยในก�ำหนด

ระยะเวลำ	2	ปี	Building	official	อำจต่ออำยุใบอนุญำตได้ครำวละ	1	ปี	แต่ผู้ได้รับอนุญำตจะต้องช�ำระค่ำ
ธรรมเนียมครึ่งหนึ่งของกรณีกำรขออนุญำตตำมค�ำขอเดิม		ทั้งนี้	เฉพำะในกรณีที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลงและรำยกำรประกอบ

  Sec. 10-5.7. - Denial of permit. การปฏิเสธไม่ออกใบอนุญาต ก�ำหนดว่ำ	

		a.	ห้ำมมิให้	Building	official	ออกใบอนุญำตในกรณีที่พบว่ำกำรด�ำเนินกำรตำม 
ค�ำขอจะก่อให้เกิดอันตรำยต่อทรัพย์สิน	 อันตรำยอันเป็นผลจำกกำรทับถมของดินบนทำงสำธำรณะ	 หรือ
เป็นอุปสรรคต่อกำรระบำยน�้ำ	 อย่ำงไรก็ตำม	 หำกข้อเท็จจริงปรำกฏเป็นที่พอใจแก่	 Building	 official	 
ว่ำเหตุอันตรำยดังกล่ำวสำมำรถป้องกันได้อย่ำงแน่แท้หำกได้มีกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงป้องกัน	 (retaining	
structures)	โครงสร้ำงเพื่อรับกำรถม	(butteress	fills)	ระบบกำรระบำยน�้ำ	(drainage	services)	หรือ
วิธีกำรอ่ืน	Building	official	อำจออกใบอนุญำตภำยใต้เงื่อนไขว่ำจะต้องจัดให้มีกระบวนกำรดังกล่ำวเสีย
ก่อนก็ได้	

			b.	ในกรณีท่ี	Building	official	พิจำรณำแล้วเห็นว่ำที่ดินในบริเวณที่ร้องขอด�ำเนิน
กำรปรับระดับที่ดินเมื่อพิจำรณำจำกปัจจัยด้ำนธรณีวิทยำและควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอุทกภัยแล้ว	ไม่มีวิธีกำร
ที่จะด�ำเนินกำรโดยดัดแปลงแก้ไขให้เหมำะสมต่อกำรป้องกันหรือบรรเทำซึ่งภัยอันตรำยต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน
ของประชำชนได้ด้วยประกำรท้ังปวง	ห้ำมมิให้	Building	official	ออกใบอนุญำตให้ปรับระดับที่ดิน	หรือ
ใบอนุญำตให้ก่อสร้ำงอำคำรเพื่อกำรอยู ่อำศัย	 (Building	 Permits	 for	 habitable	 structures)	 
ซึ่งเก่ียวเน่ืองกัน	

			c.	Building	official	อำจเรียกให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนหรือรำยกำรประกอบ
เพื่อที่จะบรรเทำเป็นกำรล่วงหน้ำซึ่งผลร้ำยต่อสภำพแวดล้อมอันเกิดจำกกำรด�ำเนินโครงกำรตำมค�ำขอ
อนุญำตปรับระดับที่ดิน	อย่ำงไรก็ตำม	ในกรณีที่	คำดเห็นได้ว่ำจะเกิดผลร้ำยต่อสภำพแวดล้อมอย่ำงร้ำยแรง
จำกกำรด�ำเนินโครงกำรโดยไม่อำจบรรเทำผลร้ำยเป็นกำรล่วงหน้ำได้	 ให้	 Building	 official	 ปฏิเสธไม่
อนุญำตตำมค�ำขอ	
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	d.	Building	official	อำจเรียกให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบแปลนหรือรำยกำรประกอบ
เพ่ือให้เป็นกำรสอดคล้องกับผังเมืองรวม	(General	Plan)	ผังเมืองเฉพำะ	(Specific	Plan)	หรือประมวล 
ผังบริเวณ	(Zoning	Code)	ท่ีก�ำหนดโดย	City	of	Villa	Park	ตลอดจนกฎ	ระเบียบอื่น	ๆ	และเงื่อนไขข้อ
ก�ำหนดอ่ืน	ๆ	ท่ีมีผลใช้บังคับกับโครงกำร	

 Sec. 10-5.12. - Natural Slopes Greater Than 3:1. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไป
ว่ำห้ำมมิให้อนุญำตให้ท�ำกำรปรับระดับที่ดินในบริเวณพ้ืนที่เชิงเขำตำมธรรมชำติ	 (naturally	 occurring	
hillside)	ในกรณีท่ีมีควำมชันมำกกว่ำร้อยละ	33.33	(slope	ระยะรำบ	3	ส่วน	:	ระยะด่ิง	1	ส่วน)	เว้นแต่
จะได้รับอนุมัติจำก	City	Council	อย่ำงไรก็ตำมก�ำหนดข้อยกเว้นส�ำหรับกรณีเป็นเพียงกำรปรับระดับที่ดิน
ในแนวด่ิงเพียงเล็กน้อยระยะไม่เกิน	 10	 ฟุต	 (3.0480	 เมตร)	 และไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์ในกำรก่อสร้ำง	
Building	official	อำจออกใบอนุญำตได้	

กระบวนการเสริม ในระบบการแจ้งก่อนด�าเนินการ (Notification System) เพื่อ
ป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดต่อโครงสร้างสาธารณูปโภคใต้ดิน ในส่วนกฎหมายระดับมลรัฐ มีสาระ
ส�าคัญดังต่อไปนี้ 

5.3.3 กรณีของ Minnesota Statutes 2018

Sec. 216D.02 NOTICE TO EXCAVATOR OR OPERATOR. ว่าด้วยการแจ้งต่อ
ผู้ขุดดินหรือผู้ประกอบการสาธารณูปโภคใต้ดิน	ใน	Subd.	1	ก�ำหนดหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นซึ่งเป็นผู้ออกใบอนุญำตขุดดิน	 (ในท่ีนี้	 คือ	City)	 ให้ประสำนข้อมูลระหว่ำงระบบอนุญำตกับระบบกำร
แจ้งก่อนด�ำเนินกำรโดยแจ้งหน้ำท่ีในกำรด�ำเนินกำร	(แจ้ง)	ตำมกฎหมำยนี้เพิ่มเติมต่อผู้ขุดดินหรือผู้ด�ำเนิน
กำรเกี่ยวกับสำธำรณูปโภคใต้ดิน	(Operator)	ณ	สถำนท่ีท่ีออกใบอนุญำตนั้น	และให้	City	จัดให้มีบทบัญญัติ
ในหมวดนี้แก่บุคคลผู้รับอนุญำตเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกด้วย17	 ทั้งนี้	 ในทำงปฏิบัติพบว่ำเอกสำรค�ำขอ
อนุญำตขุดดินหรือถมดินของ	City of Blaine, Minnesota	(โปรดดูเอกสำรแนบท้ำย	1)	จะมีกำรแนบ
บทบัญญัติของ	Minnesota Statutes 2018	เฉพำะในหมวด	216D	ว่ำด้วยระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำร
กิจกรรมกำรขุดดิน	(Chapter	216D	Excavation	Notice	System)	นี้ไว้ท้ำยค�ำขออนุญำตขุดดินหรือถม
ดินต่อ	City	เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องของกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำย	

ใน	Subd.	2	ก�ำหนดให้ศูนย์รับแจ้งกิจกรรมเกี่ยวกับกำรขุดดิน	(Notification	Center)	
ต้องก�ำหนดรูปแบบกำรแจ้งและให้อ�ำนวยควำมสะดวกแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจัดเตรียมข้อมูล
ระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำร	บทบัญญัติ	Sec.	216.D.03	ถึง	Sec.	216.D.07	ไว้ให้ในรูปแบบที่ง่ำยแก่กำร
ท�ำส�ำเนำ	ข้อมูลเกี่ยวกับหน้ำท่ีในกำรแจ้งตำม	Subd.	1.	ตลอดจนหมำยเลขโทรศัพท์และที่อยู่เพื่อติดต่อ	
Notification	Center	(ในทำงปฏิบัติปรำกฏเป็นคู่มือที่สำมำรถดำวโหลดได้ออนไลน์)	

Sec. 216D.03 NOTIFICATION CENTER ว่าด้วยศูนย์รับแจ้งกิจกรรมเก่ียว
กับการชุดดินและโครงสร้างใต้ดิน ก�ำหนดสำระเกี่ยวกับโครงสร้ำงของศูนย์ที่จะต้องจัดตั้งโดยองค์กรเอกชน
ที่ไม่แสวงหำก�ำไรท่ีได้รับกำรรับรองจำกภำครัฐ	แหล่งรำยได้ของศูนย์โดยก�ำหนดให้	Operator	ต่ำง	ๆ 	ต้อง
ให้ควำมร่วมมือและร่วมกันช�ำระค่ำใช้จ่ำยของ	Notification	Center	ที่ตนร่วมเป็นสมำชิกในเขตมลรัฐ

17Subd.	1.	Display	and	distribution.	Local	governmental	units	that	issue	permits	for	an	activity	involving	excavation	must	continuously	
display	an	excavator's	and	operator's	notice	at	the	location	where	permits	are	applied	for	and	obtained.	An	excavator	and	operator's	
notice	and	a	copy	of	sections	216D.03	
to	216D.07	must	be	furnished	to	each	person	obtaining	a	permit	for	excavation.
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	ก�ำหนดคณะผู้บริหำรของศูนย์ไม่เกิน	20	คน	โดยหนึ่งคนต้องเป็นอธิบดีกรมควำม
ปลอดภัยสำธำรณะ	(Commissioner	of	the	Minnesota	Department	of	Public	Safety)		อ�ำนำจและ
หน้ำที่ต่ำง	ๆ	ในกำรด�ำเนินกำรตำมกฎหมำยฉบับนี้	อำทิ	กำรประสำนกำรด�ำเนินงำนกับศูนย์รับแจ้งอื่น	ๆ	
ภำยในเขตมลรัฐและประสำนกำรด�ำเนินกำรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ออกใบอนุญำตขุดดิน	ภำยใต้
กำรก�ำกับกำรด�ำเนินกำรของอธิบดีกรมควำมปลอดภัยสำธำรณะ	

Sec. 216D.04 EXCAVATION; LAND SURVEY. ว่าด้วยการขุดดินหรือส�ารวจ
ที่ดิน	ก�ำหนดหน้ำท่ีของผู้ด�ำเนินกำรขุดดินหรือผู้ด�ำเนินกำรส�ำรวจที่ดิน	ในกำรกระท�ำกำรเพื่อป้องกัน

ควำมปลอดภัยตำมกฎหมำยฉบับนี้	 ตัวอย่ำงเช่น	หน้ำที่ในกำรแจ้งกิจกรรมกำรขุด
ดินต่อศูนย์รับแจ้งเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนด�ำเนินกำรอย่ำงน้อย	 48	 ชั่วโมง	 และไม่ล่วงหน้ำเกินกว่ำ	 14	 วัน
ท�ำกำร	วิธีกำรแจ้ง	ตลอดจนข้อมูลรำยละเอียดประกอบกำรแจ้ง	ได้แก่	 (1)	ชื่อผู้แจ้ง	(2)	พื้นที่ด�ำเนินกำร	
(3)	ชื่อ	ที่อยู่	หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อของผู้ด�ำเนินกำร	(4)	ประเภทและรำยละเอียดของกำรด�ำเนินกำร	(5)	
ข้อมูลว่ำมีกำรใช้วัตถุระเบิดหรือไม่	 (6)	วันและเวลำที่ประสงค์จะด�ำเนินกำร	และ	 (7)	ระยะเวลำที่คำดว่ำ
จะด�ำเนินกำรจนแล้วเสร็จ	 ก�ำหนดหน้ำท่ีของศูนย์รับแจ้งเกี่ยวกับกำรออกใบรับแจ้งและประสำนข้อมูลไป
ยังผู้ด�ำเนินกำร	 (Operator)	 ที่มีโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคใต้ดินในบริเวณที่เกี่ยวข้องท้ังหมด	 และก�ำหนด
หน้ำที่ให้	Operator	ชี้แจงแสดงแนวเขตของโครงสร้ำงใต้ดิน	โดยใช้มำตรกำรกำรก�ำหนดสีของแนวเขตตำม	
Color	Code	Standard	ของสมำคมโยธำธิกำรอเมริกัน	(American	Public	Works	Association)	ก�ำหนด
ให้ผู้จะด�ำเนินกำรขุดดินหรือส�ำรวจพื้นดินก�ำหนดบริเวณที่แน่นอนส�ำหรับกระท�ำกำรขุดและก�ำหนดระยะ
ห่ำงขั้นต�่ำเป็นระยะ	2	ฟุต	จำกแนวเขตของโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคใต้ดิน	เพื่อมิให้ก่อให้เกิดควำมเสียหำย
ต่อโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคใต้ดินต่อไป	ก�ำหนดอำยุใช้งำนของใบรับแจ้งเป็นเวลำ	14	วัน	นับแต่วันที่ระบุ
ให้เริ่มต้นด�ำเนินกำร	วิธีกำรขยำยระยะเวลำ	และระยะเวลำสูงสุดส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรขุดดินไม่เกิน	6	เดือน	
นับแต่เวลำที่ก�ำหนดให้เริ่มด�ำเนินกำรขุดดินได้	

Sec. 216D.05 PRECAUTIONS TO AVOID DAMAGE. ว่าด้วยมาตรการ
ป้องกันความเสียหายก่อนด�าเนินการ	 โดยก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติต่ำง	 ๆ	 ให้ผู้ด�ำเนินกำรขุดดินให้ต้องใช้
ควำมระมัดระวังและควำมรอบคอบในกำรด�ำเนินกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ	 ได้แก่	 (1)	 ให้มีแบบแปลนกำรขุด 
เพื่อหลีกเลี่ยงควำมเสียหำยอันอำจเกิดข้ึนหรือลดซึ่งควำมเสี่ยงจำกกำรรบกวน	(interference)	ต่อโครงสร้ำง
สำธำรณูปโภคใต้ดิน	 (2)	 ใช้เส้นแสดงแนวเขตที่ประสงค์จะขุดดินเป็นสีขำวเว้นแต่เป็นกำรยำกที่จะมองใน
ทำงข้อเท็จจริง	(3)	รักษำระยะห่ำงระหว่ำงแนวโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคพื้นฐำนกับบริเวณที่จะด�ำเนินกำร
ขุดดิน	(4)	จัดให้มีเครื่องมือเพื่อป้องกันควำมเสียหำยระหว่ำงด�ำเนินกำร	และ	(5)	ก�ำหนดให้ต้องด�ำเนินกำร
ขุดดินด้วยควำมระมัดระวังและรอบคอบ	(careful	and	prudent	manner)	

Sec. 216D.06 DAMAGE TO FACILITY. ว่าด้วยความเสียหายที่เกิดแก่
โครงสร้างสาธารณูปโภคใต้ดิน	ก�ำหนดมำตรกำรเมื่อเกิดควำมเสียหำยเนื่องมำจำกกำรขุดดินต่อโครงสร้ำง
สำธำรณูปโภคใต้ดินหรืออุปกรณ์ป้องกันโครงสร้ำงใต้ดินดังกล่ำวแล้ว	เช่น	ให้ผู้ด�ำเนินกำรขุดดินแจ้งเหตุไป
ยัง	Operator	และหมำยเลขโทรศัพท์สำยด่วน	911	ของกรมควำมปลอดภัยสำธำรณะ	และให้ด�ำเนินกำร
เพ่ือป้องกันและบรรเทำควำมเสียหำยอันอำจเกิดแก่สำธำรณะหรือทรัพย์สินต่ำง	ๆ 	โดยทันที	ภำยใต้กำรให้
ค�ำปรึกษำและช่วยเหลือของกรมควำมปลอดภัยสำธำรณะ	ก�ำหนดหน้ำท่ีไม่ให้ด�ำเนินกำรถมท่ีดินท่ีได้ขุดไว้
ก่อนกำรตรวจสอบควำมปลอดภัยโดย	Operator	แล้ว	ก�ำหนดหน้ำที่ในกำรชดใช้ค่ำสินไหมทดแทนในควำม
เสียหำยต่อโครงสร้ำงใต้ดิน	 และมีบทสันนิษฐำนควำมรับผิดในทำงแพ่งว่ำควำมเสียหำยเกิดขึ้นโดยควำม
ประมำทของผู้ขุดดิน	 หำกผู้ขุดดินมิได้ด�ำเนินกำรแจ้งกิจกรรมกำรขุดดินเป็นกำรล่วงหน้ำตำม	 Section	
216D.04	หรือ	หรือไม่ด�ำเนินกำรจัดให้มีมำตรกำรเพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงใต้ดินตำมมำตรำ	
Section	216D.05	เป็นต้น	
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Sec. 216D.07 EFFECT ON LOCAL ORDINANCES. ว่าด้วยผลทางกฎหมาย 
ต่อข้อบัญญัติท้องถิ่นต่าง ๆ	บัญญัติรับรองว่ำบทบัญญัติตำมหมวดนี้ไม่เป็นกำรยกเว้นหรือท�ำให้ระงับสิ้น
ไปซ่ึงหน้ำที่ในกำรได้รับอนุญำตให้ด�ำเนินกำรขุดดินตำมที่ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมำยฉบับอื่นก�ำหนด	 
และได้ก�ำหนดบทบัญญัติเพื่อให้เกิดควำมชัดเจนว่ำอย่ำงไรก็ตำมรัฐหรือหน่วยงำนของรัฐ	 (ในที่นี้หมำยถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)	 ท่ีได้ออกใบอนุญำตให้ขุดดินไม่มีควำมรับผิดต่อกำรที่ผู้ขุดดินไม่ด�ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยฉบับนี้	

Sec. 216D.08 CIVIL PENALTIES; PROCEEDS TO SAFETY ACCOUNT; 
RULES. มาตรการลงโทษทางแพ่ง	ก�ำหนดมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง	(Civil	Penalty)	ซ่ึงเป็นมำตรกำรที่
เป็นเอกลักษณ์ของระบบกฎหมำย	Common	Law	ส�ำหรับผู้กระท�ำกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้	 โดย
ให้อ�ำนำจอธิบดีกรมควำมปลอดภัยสำธำรณะเป็นผู้ก�ำหนดจ�ำนวนโทษทำงแพ่งที่ผู้กระท�ำควำมผิดสมควร
ได้รับ	มีโทษข้ันสูงไม่เกิน	$	1,000	(ประมำณ	30,862.68	บำท)	ต่อกำรกระท�ำผิดแต่ละกรณี	ต่อวัน	โดย
จะต้องยื่นฟ้องต่อศำลที่มีเขตอ�ำนำจเพื่อพิจำรณำ	 ก�ำหนดอ�ำนำจของอธิบดีในกำรต่อรองจ�ำนวนโทษทำง
แพ่งเพ่ือประโยชน์แห่งรูปคดี	และก�ำหนดแนวทำงกำรก�ำหนดโทษโดยให้พิจำรณำจำกองค์ประกอบต่ำง	ๆ 	
เช่น	 ขนำดของธุรกิจของผู้กระท�ำควำมผิด	 ควำมร้ำยแรงของลักษณะกำรกระท�ำควำมผิด	 พฤติกรรมอัน
แสดงถึงควำมสุจริตของผู้กระท�ำควำมผิดจำกควำมพยำยำมปฏิบัติตำมกฎหมำย		ทั้งนี้	กฎหมำยก�ำหนดให้
ค่ำเสียหำยทำงแพ่งดังกล่ำวตกเป็นรำยรับในบัญชีของรัฐเพื่อใช้เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบรรเทำควำมเสียหำย
ตำมควำมในหมวดนี้	

Sec. 216D.09 INJUNCTIVE RELIEF. ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษา	ก�ำหนด
ให้ศำลแขวง	(District	Court)	ซึ่งเป็นศำลยุติธรรมที่มีอ�ำนำจพิจำรณำคดีท่ัวไปทั้งคดีแพ่งและคดีอำญำเป็น
ผู้พิจำรณำโทษทำงแพ่งต่อผู้กระท�ำควำมผิดตำมหมวดนี้	 โดยให้ด�ำเนินกำรฟ้องร้องต่อศำลแขวงในเขต
ภูมิล�ำเนำจ�ำเลย	 ก�ำหนดกระบวนพิจำรณำ	 อ�ำนำจของพนักงำนอัยกำรของมลรัฐในกำรฟ้องร้องคดี	 กำร
เปิดโอกำสและอ�ำนวยควำมสะดวกต่อผู้กระท�ำควำมผิดให้ได้ชี้แจงแสดงพยำนหลักฐำน	

5.3.4 กรณีของ California Government Code 
      
 Article 2. Regional Notification Center System [4216 - 4216.24] ว่า

ด้วยระบบศูนย์การแจ้งเตือนระดับภูมิภาค	 ประกอบด้วยบทบัญญัติ	 25	 Section	 ก�ำหนดกระบวนกำร
เกี่ยวกับกำรแจ้งกำรขุดดินภำยใต้กำรก�ำกับของหน่วยงำนระดับมลรัฐเพื่อป้องกันควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำง
สำธำรณูปโภคใต้ดิน	 โดยก�ำหนดกระบวนกำรก�ำกับดูแลในลักษณะท�ำนองเดียวกันกับ	 Minnesota	
Statutes	2018	Chapter	216D	Excavation	Notice	System	หมวดที่	216D	ว่ำด้วยระบบกำรแจ้งก่อน
ด�ำเนินกำรกิจกรรมกำรขุดดิน	ที่เน้นกำรก�ำกับดูแลผู้ด�ำเนินกำรขุดดินท่ีจะต้องมีกำรขออนุญำตด�ำเนินกำร
จำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำแล้ว	(Sec.	4216.8)	ผ่ำนระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรไปยังศูนย์รับแจ้ง
ก่อนกำรด�ำเนินกำรเพื่อประสำนข้อมูลไปยัง	Operator	ซึ่งเป็นสมำชิกของศูนย์รับแจ้งในเขตพื้นที่ของมลรัฐ	
ก�ำหนดมำตรกำรด�ำเนินกำรเพื่อควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินก่อนและระหว่ำงด�ำเนินกำร	โดยก�ำหนด
สภำพบังคับกรณีกำรฝ่ำฝืนบทบัญญัติในข้อนี้ด้วยมำตรกำรลงโทษทำงแพ่ง	 (Civil	Penalty)	 เช่นเดียวกัน	
แต่ก�ำหนดอัตรำโทษทำงแพ่งค่อนข้ำงสูงคือกรณีเป็นกำรกระท�ำโดยประมำทเลินเล่อไม่เกินกว่ำ	$10,000	
(ประมำณ	308,626.80	บำท)	และกรณีกระท�ำโดยเจตนำระวำงโทษปรับทำงแพ่งไม่เกิน	$50,000	(ประมำณ	
1,543,134	บำท)	(Sec.	4216.6	(1)-(2))		อย่ำงไรก็ตำม	มีจุดแตกต่ำงกันในรำยละเอียดที่เด่นชัดบำงประกำร	
เช่น	องค์กรที่ใช้อ�ำนำจก�ำกับดูแลและบังคับกำรตำมกฎหมำยฉบับนี้ใช้องค์กรในรูปแบบของคณะกรรมกำร	
คือ	California	Underground	Facilities	Safe	Excavation	Board	โดยมีส�ำนักงำนป้องกันอัคคีภัยของ
มลรัฐ	(Office	of	the	State	Fire	Marshal)	เป็นฝ่ำยเลขำนุกำร	กฎหมำยก�ำหนดอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะ
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กรรมกำรทั้งในส่วนของกำรพัฒนำและสนับสนุนให้เกิดแนวปฏิบัติและมำตรฐำนกำรขุดดินอย่ำงปลอดภัย	
กำรสอบสวนข้อเท็จจริงของกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย	และกำรบังคับโทษทำงแพ่ง	(Sec.	416.12)	คณะกรรมกำร
ประกอบด้วยสมำชิกจ�ำนวน	9	คนท่ีแต่งตั้งโดยผู้ว่ำกำรรัฐ	จ�ำนวน	7	คน	และแต่งตั้งโดย	ประธำนสภำมลรัฐ	
(Speaker	 of	 the	 Assembly)และ	 คณะกรรมำธิกำรกฎหมำยของวุฒิสภำ	 (Senate	 Committee	 on	
Rules)	อย่ำงละ	1	คน	ก�ำหนดสัดส่วนของกรรมกำรที่คุณสมบัติเกี่ยวกับควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง	
ๆ	เช่น	กำรบริหำรจัดกำรโครงสร้ำงใต้ดิน	กำรขุดดินตำมสัญญำเพื่อกำรก่อสร้ำง	เกษตรกรรม	ควำมปลอดภัย
ของลูกจ้ำงในสัญญำขุดดิน	(Sec.	416.13)	ก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ	4	ปี	ด�ำรงต�ำแหน่งได้
ไม่เกิน	2	วำระ	ตลอดจนกำรถอดถอนกรรมกำรโดยผู้ว่ำกำรรัฐ	(Sec.	416.14)	และกฎหมำยฉบับนี้ได้ก�ำหนด
ให้มีกำรจัดต้ังกองทุน	Safe	Energy	Infrastructure	and	Excavation	Fund	โดยรำยได้ของกองทุนส่วน
หน่ึงมำจำกค่ำปรับทำงแพ่งท่ีคณะกรรมกำรก�ำหนด	(Sec.	416.16	(e)	(f))	เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ
มำตรฐำนกำรขุดดินในบริเวณรอบโครงสร้ำงสำธำรณูปโภคใต้ดินที่มีควำมปลอดภัย	(Sec.	416.17	(c))

5.4 หลักเกณฑ์ในการขุดดินและถมดิน

     หลักเกณฑ์ในกำรขุดและถมดินนั้นมีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับหลักวิชำกำร 
ในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 วิศวกรรม	 สถำปัตยกรรม	 และธรณีวิทยำ	 กำรก�ำหนดสภำพบังคับให้แก่
มำตรฐำนทำงเทคนิคนั้น	 แท้ที่จริงแล ้วก็ เป ็นอ�ำนำจขององค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นหรือมลรัฐ 
ในกำรที่จะบัญญัติขึ้นบังคับใช้เป็นกฎหมำยในขอบอ�ำนำจของตนเช่นเดียวกัน	 แต่เนื่องจำกกำรพัฒนำ 
หรือจัดท�ำมำตรฐำนในทำงเทคนิคส�ำหรับกิจกรรมเกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงเป็นเรื่องที่ยุ ่งยำกสลับซับซ้อน	 มี
ต้นทุนทำงด้ำนเวลำส�ำหรับกำรด�ำเนินกำร	 บุคลำกร	 และงบประมำณค่อนข้ำงสูง	 จำกกำรศึกษำจึงพบว่ำ
มลรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ก�ำหนดให้น�ำมำตรฐำนกำรก่อสร้ำงที่จัดท�ำโดยองค์กรภำคเอกชน
ที่ได้รับกำรยอมรับมำบังคับใช้	ท่ีเกี่ยวข้องหลัก	ๆ	คือ		International	Building	Code	(IBC)	ซ่ึงมำตรฐำน
ที่ก�ำหนดขึ้นโดย	International	Code	Council,	Inc.	หรือ	ICC18	โดยเนื้อแท้แล้วไม่ใช่กฎหมำยที่มีผลใช้
บังคับเหนือพื้นท่ีปกครองของมลรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ	 แต่จะต้องอำศัย
กระบวนกำรรับมำใช้บังคับ	 (Adoption)	 โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมำยของมลรัฐ	 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
บัญญัติให้น�ำมำตรฐำนทำงเทคนิคดังกล่ำวมำใช้บังคับเป็นกฎหมำยตำมอ�ำนำจท่ีมีอยู่อีกทอดหนึ่ง	ซ่ึงพบว่ำ
แต่ละรัฐก็จะมีรูปแบบของกฎหมำยลำยลักษณ์อักษรที่อ้ำงอิงกำรบังคับใช้ไว้แตกต่ำงกันเล็กน้อย19	 อำทิ	
กรณีของมลรัฐ	Minnesota	 	นั้นจะรับรอง	Appendix	 J	Grading	 ใน	 International	Building	Code	
2012	ผ่ำน	Minnesota	Building	Code	2015	(แท้จริงแล้วมีสถำนะเป็น	regulation	ที่ออกตำมประมวล
กฎหมำยหลักของมลรัฐอีกทีหนึ่ง	คือ	Minnesota	Statutes,	Section	326B.106,	subdivision	120)	ซึ่ง
เป็นมำตรฐำนขั้นต�่ำส�ำหรับระบวนกำรก่อสร้ำงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ของมลรัฐ	โดยไม่จ�ำเป็นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องก�ำหนดให้น�ำมำตรฐำนมำใช้บังคับใน	Local	Ordinance	เช่น	Code	of	Ordinances	
-	City	of	Blaine,	Minnesota	อีก21	ดังนั้น	หลักเกณฑ์ว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินของ	City	of	Blaine,	
Minnesota	จึงสำมำรถบังคับกำรตำม	Appendix	J	Grading	ได้โดยตรง	แม้ว่ำจะไม่ได้มีกำรบัญญัติไว้โดย
เฉพำะในตัว	Ordinance	แล้วบัญญัติแต่เพียงในส่วนของระบบอนุญำตและสภำพบังคับทำงอำญำเมื่อมีกำร
ฝ่ำฝืนก็เป็นกำรเพียงพอ	

18	https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=6547072	
19รำยชือ่มลรัฐท่ีใช้บงัคบั	International	Building	Code	และรำยละเอยีดสำมำรถตรวจสอบได้จำก	https://codes.iccsafe.
org/search/?page=1
20Section	1300.0050	Chapters	of	Minnesota	State	Building	Code:	The	Minnesota	State	Building	Code	adopted	under	Minnesota	
Statutes,	Section	326B.106,	subdivision	1...
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ส�ำหรับในมลรัฐ	California	ก็พบกำรรับรองใช้	Appendix	J	Grading	ของ	International	
Building	 Code	 2015	 ทั้งใน	 California	 Building	 Standard	 Codes	 2016	 (แท้จริงแล้วมีสถำนะ 
เป็น	 regulation	 ท่ีออกตำมประมวลกฎหมำยหลักของมลรัฐอีกทีหนึ่ง	 คือ	 California	 Code	 of	
Regulations,	Title	24,	Volume	1	of	Part	2)22และในตัวข้อบัญญัติท้องถิ่น	คือ	Code	of	Ordinances,	
City	of	Villa	Park,	California	เช่นเดียวกัน23	แต่อยู่ในรูปของกำรรับหลักกำรทั่วไปมำบัญญัติโดยปรับใช้
มำตรฐำนทำงเทคนิคให้เหมำะสมในเนื้อหำของ	Code	of	Ordinances,	City	of	Villa	Park,	California	
โดยตรง	ดังต่อไปนี้	

Sec. 10-5.8. - Time of Grading Operations. ว่าด้วยช่วงเวลาที่สามารถด�าเนิน
การปรับระดับที่ดิน ก�ำหนดว่ำกำรปรับระดับที่ดินและใช้เครื่องจักรที่เก่ียวข้องภำยในระยะ	 0.5	 ไมล	์
(0.8046	กิโลเมตร	หรือประมำณ	800	เมตร)	จำกที่อยู่อำศัยของประชำชนจะต้องไม่กระท�ำระหว่ำงเวลำ	
20.00	น.	ถึง	7.00	น.	และต้องไม่กระท�ำในวันอำทิตย์	หรือวันหยุดรำชกำรอื่น	ๆ 	ของสหรัฐอเมริกำ	(เท่ำกับ
สำมำรถกระท�ำได้หลังจำก	7.00	น.	ถึง	ก่อน	20.00	น.	และต้องท�ำในวันท�ำกำร)	เว้นแต่	Building	official	
ให้อนุญำตในกำรด�ำเนินกำรในวันและเวลำดังกล่ำวได้	หำกพิเครำะห์แล้วเห็นว่ำกำรท�ำเดินกำรดังกล่ำวจะ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภำพ	 ควำมปลอดภัย	 หรือสวัสดิภำพในกำรอยู่อำศัยของประชำชนในเขตที่อยู่อำศัย
น้ัน	ในทำงกลับกัน	Building	official	ก็มีอ�ำนำจสั่งลดชั่วโมงเวลำที่สำมำรถด�ำเนินกำรได้ให้สั้นลงหำกเห็น
ว่ำกำรด�ำเนินกำรนั้นส่งผลกระทบต่อสุขภำพ	ควำมปลอดภัย	หรือสวัสดิภำพในกำรอยู่อำศัยของชุมชนรอบ
ข้ำง	 ทั้งนี้	 กำรอนุญำตหรือบทบัญญัติใน	 Sec.	 นี้	 ไม่เป็นกำรยกเว้น	 Article	 6-6	 เกี่ยวด้วยกำรควบคุม
มลภำวะทำงเสียงใน	Ordinance	ฉบับนี้ท่ีจะต้องน�ำมำใช้บังคับด้วย	

Sec. 10-5.9. - Responsibility of Permittee. ว่าด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบโดย
ทั่วไปของผู้ได้รับอนุญาต ก�ำหนดว่ำให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้ได้รับอนุญำตที่จะต้องรับรู้และท�ำควำมเข้ำใจ
เง่ือนไขและข้อก�ำหนดของใบอนุญำตท่ีตนได้รับ	หลักเกณฑ์ต่ำง	ๆ	ตำมที่ก�ำหนดใน	Ordinance	ในหมวด
น้ี	Grading	Manual	แผนผังกำรปรับระดับที่ดิน	soil	report	และ	geology	report	ที่ได้รับอนุมัติทั้งหมด	 
และผู้ได้รับอนุญำตจะต้องแสดงส�ำเนำของแบบแปลนกำรปรับระดับที่ดิน	(Grading	Plan)	ที่มีตรำประทับ
รับรองของ	Building	official	ไว้ในท่ีเปิดเผยเข้ำถึงได้ของบริเวณพื้นที่ด�ำเนินกำร	และ Sec. 10-5.10. - 
Protection of Adjoining Property. ได้ประกันสิทธิของเจ้าของที่ดินติดต่อไว้ว่ำ	เจ้ำของที่ดินติดต่อ
มีสิทธิที่จะได้รับกำรป้องกันที่ดีซึ่งที่ดินของตนทั้งจำกบริเวณด้ำนข้ำงและใต้พ้ืนผิวดินจำกผลของกำรด�ำเนิน
กำรในที่ดินของผู้อื่นในฐำนะเจ้ำของที่ดินติดต่อ	โดยเจ้ำของที่ดินในพ้ืนที่ด�ำเนินกำรจะต้องท�ำกำรขุดดินโดย
วิธีกำรที่ถูกต้องและเหมำะสมโดยนัยเดียวกันกับกำรก่อสร้ำงหรือกำรพัฒนำที่ดินที่ชอบด้วยกฎหมำย	ทั้งนี้	
ตำมสิทธิของเจ้ำของท่ีดินติดต่อท่ีประกันไว้โดย	ประมวลกฎหมำยแพ่งของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย	(California	
Civil	Code)	และท่ีอ้ำงอิงถึงใน	appendix	G	ของ	Grading	Manual

21https://codes.iccsafe.org/content/MBC2015/effective-use-of-the-international-building-code	 และ	 Section	 1300.0060	 Optional	
Administration:	The	following	chapters	of	the	code	are	not	mandatory	but	may	be	adopted	without	change	by	a	municipality	which	
has	adopted	the	code:
	 A.	Chapter	1306,	Special	Fire	Protection	Systems;	and	B.	grading,	IBC	Appendix	Chapter	J.
https://www.dli.mn.gov/business/codes-and-laws/2015-minnesota-state-building-codes	https://up.codes/viewer/minnesota/mn-
building-code-2015	
22https://codes.iccsafe.org/content/8700ACA161/effective-use-of-the-international-building-code
23Chapter	IX	-	CALIFORNIA	CODES	Sec.	9-1.1
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Sec. 10-8.1. - Cuts. ว่าด้วยการขุด ก�ำหนดว่ำควำมชันจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ	 50	 
(cut	slope	ระยะรำบ	2	ส่วน	:	ระยะดิ่ง	1	ส่วน)	เว้นแต่เป็นกรณีท่ีเป็นไปตำมข้อแนะน�ำใน	Soil	Engineering	
Report	และ	Engineering	Geology	Report	ที่ได้รับอนุมัติจำก	Building	official	มำก่อนแล้ว	ทั้งนี้	ควำม
ชันหน้ำดินที่ท�ำกำรขุด	(slope	of	cut	surfaces)	ให้กระท�ำในระดับที่ยังคงปลอดภัยเท่ำที่เพียงพอส�ำหรับ
วัตถุที่ประสงค์จะด�ำเนินกำร

Sec. 10-9.1. - Fills. ว่าด้วยการถม ก�ำหนดรำยละเอียด	ดังต่อไปนี้	

a.	 เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจำก	 Building	 official	 และเป็นกรณีที่เป็นไปตำมข้อแนะน�ำ 
ใน	Soil	Engineering	Report	เป็นอย่ำงอ่ืน	กำรถมจะต้องเป็นไปตำมที่รำยละเอียดก�ำหนดใน	Subarticle	
9	 ของ	Grading	Manual	 (รำยละเอียดส่วนย่อยทำงเทคนิคว่ำด้วย	 สถำนที่ถมดิน	 กำรเตรียมพื้นที่	 วัสด ุ
ที่จะถม	กำรบดอัด	ควำมชัน	และกำรถมท่อสำธำรณูปโภคใต้ดิน)	

หัวข้อรายละเอียดทางเทคนิคการถมดินตามที่ก�าหนดใน Grading Manual

b.	Building	official	อำจเรียกให้ด�ำเนินกำรส่งตัวอย่ำงดินไปตรวจพิสูจน์ยังศูนย์ปฏิบัติกำร 
ตรวจสอบที่ได้รับกำรรับรอง	

c.	ควำมชันในกำรถมดินจะต้องไม่เกินกว่ำร้อยละ	50	(slope	ระยะรำบ	2	ส่วน	:	ระยะด่ิง	1	
ส่วน)	 เว้นแต่เป็นกรณีท่ีตำมข้อแนะน�ำใน	Soil	Engineering	Report	ระบุเป็นอย่ำงอื่น	และได้รับอนุมัต ิ
จำก	Building	official	แล้ว		 ท้ังนี้	ควำมชันหน้ำดินที่ท�ำกำรถม	(slope	of	fill	surfaces)	ให้กระท�ำใน
ระดับที่ยังคงปลอดภัยเท่ำท่ีเพียงพอส�ำหรับวัตถุที่ประสงค์จะด�ำเนินกำร

Sec. 10-10.1. - Setbacks. ว่าด้วยระยะร่น	ให้ใช้ระยะร่นตำมที่ก�ำหนดใน	Subarticle	
10	ของ	Grading	Manual	(อ้ำงอิงไปยัง	figure	2	อีกทีหนึ่ง)	เป็นระยะร่นที่ต้องเว้นขั้นต�่ำที่สุด	และอำจ
ต้องเพิ่มกำรเว้นระยะร่นตำมที่	 Building	 official	 ก�ำหนดหรือค�ำแนะน�ำของcivil	 engineer	 หรือ	 soil	
engineer	geologist	เมื่อมีควำมจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในด้ำนควำมปลอดภัย	ควำมมั่นคงแข็งแรง	หรือเพื่อ
เป็นกำรป้องกันควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงหรือทรัพย์สินติดต่อจำกกำรทับถมตะกอนของดิน	 (sediment	
deposition)	 กำรกัดกร่อน	 (erosion)	 น�้ำไหลบ่ำ	 (water	 runoff)	 จำกควำมชัน	 หรือเพ่ือให้มีช่องทำง
ระหว่ำงจุดลำดชัน	 (access	 for	 slope)	 หรือเพื่อรักษำซึ่งช่องทำงระบำยน�้ำ	 (drainage	 structure	
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maintenance)	 ระยะร่นขั้นต�่ำสุดจะลดลงได้ก็แต่เมื่อมีพฤติกำรณ์พิเศษที่มีเหตุผลส�ำคัญอย่ำงยิ่งและ
สำมำรถพิสูจน์ให้เป็นท่ีพอใจแก่	Building	official	ได้ถึงควำมมั่นคงแข็งแรงโดย	soil	engineer	หรือ	soil	
engineer	geologist

รายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับระยะร่นตามที่ก�าหนดใน Grading Manual 
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Sec. 10-11.1. - Drainage and Terracing. ว่าด้วยระบบการระบายน�้าและคันดินกั้น
น�้า ก�ำหนดให้ต้องมีกำรจัดให้มีระบบกำรระบำยน�้ำและคันดินกั้นน�้ำที่สอดคล้องกับ	Subarticle	11	ของ	
Grading	Manual	 เว้นแต่แบบอ่ืนตำมที่	 Building	 official	 อนุมัติและเป็นไปตำมที่แบบแปลนกำรปรับ
ระดับที่ดิน	(Grading	Plan)	จะได้ระบุไว้

Sec. 10-13.1. - Erosion Control System. ว่าด้วยระบบป้องกันการพังทลายของดิน 
มีสำระดังต่อไปนี้	

a.	 ให้มีกำรเตรียมกำรและบ�ำรุงรักษำผิวดินบริเวณที่ขุดดินหรือถมดินมิให้เกิดกำรพังทลำย 
ของดิน		ในกรณีที่กำรตัดควำมชัน	(cut	slope)	ดังกล่ำวจะไม่เกิดกำรกัดเซำะด้วยเหตุผลด้ำนวัสดุที่สำมำรถ
ป้องกันกำรกัดเซำะได้เองในตัว	(erosion-resistant	character	of	materials)	กำรเตรียมกำรและบ�ำรุง
รักษำดังกล่ำวจะยกเว้นเสียก็ได้ตำมท่ี	Building	official	อนุมัติ	

b.	จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันกำรพังทลำยของดิน	(erosion	control	device)	ไม่ว่ำเป็นกำร
ช่ัวครำวหรือถำวรเท่ำท่ีจ�ำเป็น	 เช่น	 อ่ำงคัดแยกโคลน	 (desilting	basin)	 เขื่อนหรือท�ำนบกั้นน�้ำ	 (check	
dam)	 (หินทิ้งตำมลำดตลิ่ง,	 หน้ำเข่ือน)	 riprap	 ตลอดจนอุปกรณ์หรือมำตรกำรอื่น	 ๆ	 ตำมที่	 Building	
official	อนุมัติ	เพื่อป้องกันกำรพังทลำยของดินและสร้ำงควำมปลอดภัยในฤดูฝนระหว่ำงช่วงวันที่	15	ตุลำคม	
ถึง	15	เมษำยน	ของทุกปี	

c.	จะต้องไม่มีกำรอนุญำตให้ด�ำเนินกำรปรับระดับที่ดินในประมำตรเกินกว่ำ	200	ลูกบำศก์
หลำ	(152.91	ลูกบำศก์เมตร)	ระหว่ำงวันที่	15	ตุลำคม	ถึงวันที่	15	เมษำยน	เว้นแต่ได้มีกำรกำรอนุมัติระบบ
กำรป้องกันกำรพังทลำยของดิน	หรือ	ได้รับกำรยกเว้นโดย	Building	official

d.	ทำงสัญจร	(paved	street)	บำทวิถี	และกำรพัฒนำที่ดินในรูปแบบอื่น	ๆ	จะต้องด�ำเนิน
กำรในสภำพท่ีสะอำดและเป็นระเบียบ	ไม่มีครำบน�้ำมันตกค้ำง	ขยะจำกกำรก่อสร้ำง	(construction	debris)	
และขยะของเสียท่ัวไป	(trash)	จะต้องมีกำรปัดกวำดท�ำควำมสะอำด	หรือกระท�ำกำรอื่นอันมีผลเทียบเท่ำ
กันอย่ำงสม�่ำเสมอเพื่อป้องกันกรณีที่ลมพำยุอำจพัดพำโคลนตะกอนหรือขยะต่ำง	ๆ 	ออกมำจำกพ้ืนที่ด�ำเนิน
โครงกำร	 และไม่ให้ด�ำเนินกำรรดหรือพรมน�้ำเพื่อท�ำควำมสะอำดถนนเว้นแต่เป็นไปเพ่ือช�ำระวัสดุซ่ึงไม่
สำมำรถด�ำเนินกำรปัดกวำดหรือด�ำเนินกำรอื่นท�ำนองเดียวกันแล้ว	
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e.	 ให้	 civil	 engineer	 หรือ	 ผู้เช่ียวชำญอื่นผู้ซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมแบบแปลนกำรปรับระดับ
ที่ดิน	 (grading	plan)	และเป็นผู้ออกแบบระบบกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินมีควำมรับผิดชอบในกำร
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เครื่องมือเท่ำที่จ�ำเป็นตลอดช่วงฤดูฝน	

f.	 จะต้องมีกำรจัดให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือเกี่ยวกับกำรคัดแยกโคลน	 (desilting	 facilities)	
ตรงทำงระบำยน�้ำออก	(drainage	outlet)	จำกบริเวณพื้นที่ด�ำเนินกำรปรับระดับที่ดิน

g.	อ่ำงคัดแยกโคลน	(desilting	basin)	จะต้องถูกออกแบบให้มีควำมสำมำรถในกำรคัดแยก
โคลนได้อย่ำงน้อยท่ีสุดเทียบเท่ำกับมำตรฐำนที่	City	of	Villa	Park	ก�ำหนด	

h.	ให้ก่อสร้ำงอ่ำงคัดแยกโคลน	(desilting	basin)	รอบๆ	แนวเขตพื้นที่ด�ำเนินโครงกำรเท่ำ
ที่เหมำะสม	 และให้เพ่ิมกำรดูแลรักษำระบบจำกปริมำณโคลนที่อำจผ่ำนเข้ำมำจำกบริเวณถนนในช่วงที่มี
ฝน	

i.	อ่ำงคัดแยกโคลน	 (desilting	basin)	ที่ก่อสร้ำงขึ้นในบริเวณที่มีกำรบดอัดดินจะต้องจัด
ให้มีอย่ำงเหมำะสมกับค่ำควำมหนำแน่นของดินโดยก�ำหนดเป็นร้อยละ	 90	 ของค่ำควำมหนำแน่นสูงสุด	
(maximum	density)	ในกำรนี้ให้เสนอ	soil	engineering	report	ที่ได้จัดท�ำโดย	soil	engineer	โดยมี
สำระที่รวมถึงรูปแบบกำรทดสอบ	บริเวณที่ทดสอบ	และ	ผลกำรทดสอบ	ต่อ	Building	official	เพื่ออนุมัติ
เม่ือได้ด�ำเนินกำรก่อสร้ำง	desilting	basin	นั้นแล้วเสร็จแล้วด้วย	

j.	ในช่วงระหว่ำงฤดูฝนให้มีกำรจัดเตรียมคือมือและอุปกรณ์เพื่อด�ำเนินกำรในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน	และให้มีกำรจัดเก็บวัสดุที่จ�ำเป็นส�ำหรับด�ำเนินกำรไว้ในบริเวณพื้นที่ด�ำเนินกำรและบริเวณท่ีสะดวก 
ต่อกำรก่อสร้ำงชั่วครำวเพื่อแก้ไขปัญหำกรณีน�้ำฝนไหลหลำก	

k.	 มำตรกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินจะต้องประกอบด้วยกำรก่อสร้ำงเนินสูงไม่ต�่ำกว่ำ	 
5	ฟุต	(1.5240	เมตร)	เว้นแต่กรณีได้รับอนุมัติจำก	Building	official	เป็นอย่ำงอื่น	และกรณีเป็นกำรก่อสร้ำง
เนินดินสูงกว่ำ	 15	 ฟุต	 (4.5720	 เมตร)	 Building	 official	 อำจก�ำหนดให้จัดให้มีระบบฉีดพรมน�้ำ	 
(sprinkler	system)	ท่ีเพียงพอ	เพิ่มเติมได้	

l.	มำตรกำรเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินจะต้องพิจำรณำให้เหมำะสมกับระบบ
กำรระบำยน�้ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันและในอนำคตส�ำหรับที่ดินที่ท�ำกำรปรับระดับในระหว่ำงตลอดฤดูฝน

m.	 อุปกรณ์เครื่องป้องกันทั้งหมดที่เคลื่อนย้ำยได้จะต้องถูกจัดเตรียมไว้อย่ำงเหมำะสม 
เมื่อส้ินสุดเวลำท�ำงำนในแต่ละวันท�ำงำน	ในกรณีท่ีมีกำรพยำกรณ์อำกำศว่ำจะมีฝนตกหนักเกินกว่ำร้อยละ	
40	เป็นเวลำ	5	วันเป็นต้นไป	

n.	เมื่อสิ้นสุดเวลำท�ำงำนในแต่ละวันท�ำงำน	จะต้องมีกำรท�ำให้เขตพื้นท่ีด�ำเนินกำรปรับระดับ
ที่ดินในส่วนท่ีเป็นเนินดินเพื่อป้องกันกำรพังทลำยของดินถูกระบำยน�้ำจนแห้ง	

Sec. 10-13.2. - Erosion Control Plans. ว่าด้วยแผนการป้องกันการพังทลายของ
ดิน ก�ำหนดว่ำจะต้องมีกำรจัดท�ำแผนกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินโดยสอดคล้องกับรำยละเอียดท่ีก�ำหนด
ใน	Subarticle	13	of	ของ	Grading	Manual	และต้องเสนอแผนดังกล่ำวให้	Building	official	พิจำรณำ
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ภำยในวันที่	 15	 กันยำยน	 ของแต่ละปีในโครงกำรปรับระดับท่ีดินที่ได้รับอนุญำต	 แต่มีข้อยกเว้นที่ไม่ต้อง
เสนอแผนหำกเป็นกรณีเป็นกำรปรับระดับที่ดินในโครงกำรของแปลงที่ดินเพ่ืออยู่อำศัยเพียงแปลงเดียวและ
ระบบกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินนั้นได้รับอนุมัติจำก	Building	official	แล้ว	ประกอบกับได้ด�ำเนินกำร
ติดตั้งหรือก่อสร้ำงโดยแล้วเสร็จก่อนวันท่ี	15	ตุลำคม

Sec. 10-13.3. - Erosion Control Maintenance. ว่าด้วยการดูแลรักษาระบบป้องกัน
การพังทลายของดิน ก�ำหนดสำระส�ำคัญ	ดังต่อไปนี้	

a.	ให้มีกำรแยกและย้ำยโคลนและเศษซำกต่ำง	ๆ	ที่ค้ำงอยู่ในชำนดินรำบ	(check	berms)	
อ่ำงคัดแยกโคลน	(desilting	basin)	และด�ำเนินกำรให้อยู่ในสภำพแห้งสนิท	ภำยหลังพำยุฝนทุกครั้ง

b.	ให้มีกำรประเมินประสิทธิภำพ	ปรับปรุง	และซ่อมแซมระบบป้องกันกำรพังทลำยของดิน
ภำยหลังพำยุฝนทุกครั้ง	

c.	 อุปกรณ์เครื่องมือในระบบจะต้องไม่ถูกเคลื่อนย้ำยออกไปหรือถูกดัดแปลงเว้นแต่ได้รับ
อนุมัติจำก	Building	official	

d.	 คู ่สัญญำกำรปรับระดับท่ีดินมีควำมรับผิดชอบและมีหน้ำที่ในกำรแจ้งเตือนล่วงหน้ำ 
เพ่ือป้องกันภำยจำกน�้ำท่วมหรือน�้ำขัง	ในบริเวณที่อำจเกิดภัยอันตรำยจำกน�้ำ

e.	 คู่สัญญำกำรปรับระดับที่ดิน	 ผู้ได้รับอนุญำต	 หรือเจ้ำของโครงกำร	 มีหน้ำที่ในกำรดูแล
รักษำอุปกรณ์เครื่องมืออย่ำงต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝน	ในกรณีที่บุคคลดังกล่ำวฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหน้ำท่ี	
Building	official	อำจใช้อ�ำนำจด�ำเนินกำรดูและรักษำในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเพื่อปกป้องทรัพย์สินทั้งของรัฐ
หรือเอกชนที่อยู่ติดต่อ	และให้บุคคลดังกล่ำวชดใช้ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำรตลอดจนค่ำพำหนะและค่ำใช้
จ่ำยอ่ืน	ๆ	ตำมอัตรำท่ีก�ำหนดรำยละเอียดใน	Sec.	10-6.3.	–	Cost	Recovery	Fee	

f.	 ในกรณีท่ี	 Building	 official	 ได้ใช้อ�ำนำจด�ำเนินกำรดูและรักษำในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน	
Building	 official	 มีอ�ำนำจสั่งเพิกถอนกำรอนุญำตโดยกระท�ำเป็นหนังสือ	 และกำรอนุญำตจะไม่สำมำรถ
กลับมำมีผลใช้บังคับได้จนกว่ำระบบกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินที่ได้รับอนุมัติจำก	 Building	 official	 
จะได้ด�ำเนินกำรติดตั้งอีกครั้งพร้อมด้วยกำรช�ำระค่ำธรรมเนียมกึ่งหนึ่งจำกจ�ำนวนค่ำธรรมเนียมที่ต้องเสีย 
ในกำรขออนุญำตเดิม	 อย่ำงไรก็ตำมมีข้อยกเว้นว่ำ	 Building	 official	 อำจยกเว้นไม่ต้องด�ำเนินกำรติดตั้ง
ระบบดังกล่ำวได้หำกเวลำได้ล่วงพ้นวันท่ี	15	เมษำยน	แล้ว	

g.	 บทบัญญัติในเรื่องนี้ให้ใช้บังคับแม้แต่กำรปรับระดับที่ดินซึ่งไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องขอ
อนุญำตตำมกฎหมำย	

Sec. 10-5.11. - Import and Export of Earth Material. ว่าด้วยการขนย้ายเข้าหรือ
ออกซ่ึงหิน ดินตามธรรมชาติ หรือดินที่ขุดมาเพื่อถม (ควำมหมำยตำมบทนิยำมศัพท์	 Earth	Material)	
ก�ำหนดว่ำในกรณีที่มีกำรขนย้ำย	Earth	Material	ในปริมำตรเกินกว่ำ	50	ลูกบำศก์หลำ	(38.2277	ลูกบำศก์
เมตร)	ผ่ำนถนนสำธำรณะเข้ำมำหรือออกจำกบริเวณพื้นที่ด�ำเนินกำร	จะต้องปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด	 ดังต่อ
ไปนี้	
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a.	 จะต้องมีมำตรกำรเยียวยำและบรรเทำปัญหำจำกน�้ำหรือฝุ ่น	 หรือทั้งสองอย่ำง	 
หรือมำตรกำรป้องกันค่ำของฝุ่นท่ีมำกเกินขนำดส�ำหรับกำรบรรทุกหรือขนย้ำย	Earth	Material	บนถนน
สำธำรณะ	และผู้ได้รับอนุญำตจะต้องบ�ำรุงรักษำถนนสำธำรณะ	(public	rights	of	way)	ที่ถูกใช้เพื่อกำร
ด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้อยู่ในสภำพท่ีปลอดจำกฝุ่น	ดิน	หรือ	กำรทับถมของเศษซำกต่ำง	ๆ	

b.	 กำรบรรทุกและกำรขนย้ำยดินจำกพื้นที่ด�ำเนินกำรจะต้องสอดคล้องกับช่วงเวลำตำมที่
ก�ำหนดใน	Sec. 10-5.8. - Time of Grading Operations. ว่าด้วยช่วงเวลาที่สามารถด�าเนินการ 
ปรับระดับที่ดินด้วย	

c.	 ทำงเข้ำออกระหว่ำงถนนกับพื้นที่ด�ำเนินกำรจะต้องเป็นเส้นทำงไปตำมที่ระบุไว้ในแบบ
แปลนกำรปรับระดับท่ีดิน	(Grading	Plan)

d.	 ในระยะ	50	ฟุต	 (15.24	 เมตร)	สุดท้ำยของเส้นทำงเข้ำออกพื้นที่ด�ำเนินกำร	ส่วนที่จะ
เช่ือมต่อกับถนนสำธำรณะจะต้องมีกำรปรับระดับเพื่อรับน�้ำหนักเล็กน้อยไม่เกินร้อยละ	3	และในระยะ	300	
ฟุต	 (91.44	 เมตร)	 สุดท้ำยของเส้นทำงเข้ำออกดังกล่ำวจะต้องมีสภำพเรียบร้อยปรำศจำกส่ิงกีดขวำง	 
และให้มีสัญญำณป้ำยหรือธงแจ้งเตือนถึงระยะไปยังพื้นที่ด�ำเนินกำรดังกล่ำว

e.	ให้ติดตั้งป้ำยจรำจรตำมที่ก�ำหนดใน	California	Vehicle	Code	ณ	ทำงเข้ำออกจำกถนน
เช่ือมต่อไปสู่ถนนสำธำรณะ

f.	ให้ติดตั้งป้ำยเตือนเป็นพิเศษในระยะ	400	ฟุต	(121.92	เมตร)	ทุก	ๆ	ด้ำนของทำงแยก
ระหว่ำงถนนสำธำรณะกับทำงเข้ำออกท่ีตัดผ่ำน	เป็นป้ำยสีเหลืองระบุถ้อยค�ำว่ำ	“Truck	Crossing”	ป้ำย
จะต้องเป็นทรงรูปเพชร	(Diamond	Shape)	ยำวด้ำนละ	30	นิ้ว	 (76.20	เซนติเมตร)	ตัวอักษรสูง	5	นิ้ว	
(12.70	เซนติเมตร)	ป้ำยดังกล่ำวให้ติดตั้งห่ำงจำกริมบำทวิถีเป็นระยะ	6	ฟุต	(1.8288	เมตร)	และติดต้ังให้
อยู่ในระดับสูงกว่ำพื้นบำทวิถี	5	ฟุต	(1.5240	เมตร)		ทั้งนี้	ให้ถอนกำรติดต้ังป้ำยดังกล่ำวเมื่อทำงแยกที่ใช้
ส�ำหรับผ่ำนเข้ำออกมิได้ใช้กำรแล้ว

																											ตัวอย่ำงแสดงภำพป้ำย
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g.	 ให้แสดงใบอนุญำตในกำรล�ำเลียงวัสดุก่อสร้ำง	 (haul	 route	 permit	 application)	 
ที่แสดงชื่อและเลขที่ใบอนุญำตของผู้รับเหมำซึ่งควบคุมดูแลรถบรรทุกและอุปกรณ์เครื่องมือที่จะใช้ในกำร
ล�ำเลียงต่ำง	 ๆ	 จ�ำนวน	ประเภท	และควำมจุของรถบรรทุกที่ใช้ในกำรล�ำเลียง	 เส้นทำงที่ใช้ในกำรล�ำเลียง
วัสดุจำกพ้ืนท่ีด�ำเนินกำรไปยังพื้นท่ีเทวัสดุ	 (dump	 site)	 หรือแปลงบ่อยืมดิน	 (borrow	 area)	 ตลอดจน
จ�ำนวนของวัสดุท่ีถูกล�ำเลียงดังกล่ำว	

ARTICLE 10-14. - GRADING INSPECTION ว่าด้วยการตรวจสอบความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การปรับระดับที่ดิน	ก�ำหนดหน้ำที่แก่บุคคลต่ำง	ๆ	ดังต่อไปนี้	

Sec. 10-14.1. - General. ว่าด้วยความทั่วไป ก�ำหนดว่ำกำรด�ำเนินกำรปรับระดับท่ีดิน
ที่ต้องขอรับอนุญำตจะตกอยู่ภำยใต้กระบวนกำรตรวจสอบกำรปรับระดับที่ดินโดย	 Building	 official	 
ซึ่งนอกจำกกระบวนกำรตรวจสอบระหว่ำงพิจำรณำค�ำขออนุญำตตำม	 Sec. 10-14.2. - Grading 
Requirements.	 ว่ำด้วยข้อก�ำหนดส�ำหรับกำรปรับระดับที่ดิน	 ดังได้กล่ำวไปแล้ว	 เมื่อมีกำรอนุญำตแล้ว
ยังมีกระบวนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำรตำมกฎหมำยอีกหลำยประกำร	ดังต่อไปนี้	

1. การตรวจสอบและรายงานการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการโดยผู้มีวิชาชีพ 
ตาม Sec. 10-14.3. - Notification of Noncompliance. ก�ำหนดให้	civil	engineer	soil	engineer	
หรือ	engineering	geologist	แล้วแต่กรณี	เมื่อพบข้อเท็จจริงว่ำกำรด�ำเนินปรับระดับที่ดินไม่ถูกต้องหรือ
เป็นไปตำม	แบบแปลนกำรปรับระดบัทีดิ่น	(grading	plan)	หรอื	รำยกำรประกอบแบบแปลน	(specification)	
ให้รำยงำนเป็นหนังสือโดยทันทีไปยังทั้งผู ้มีหน้ำท่ีปฏิบัติกำรปรับระดับท่ีดินให้เป็นไปตำมกฎหมำยและ	
Building	official	 ทั้งนี้	ให้เสนอค�ำแนะน�ำมำตรกำรแก้ไขเยียวยำเท่ำที่จ�ำเป็นไปยังเจ้ำของอสังหำริมทรัพย์
ด้วย	 และให้เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์ส่งส�ำเนำรำยงำนและค�ำแนะน�ำของผู้มีวิชำชีพดังกล่ำวจ�ำนวน	 2	 ชุด	
ไปยัง	Building	official	 

อนึ่ง	 ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนตัวผู ้ประกอบวิชำชีพซึ่งควบคุมกำรปรับระดับที่ดินที่ได้รับ
อนุญำตระหว่ำงระยะเวลำด�ำเนินกำร	Sec. 10-14.4. - Transfer of Responsibility for Approval. 
ก�ำหนดให้ต้องหยุดกระบวนกำรปรับระดับที่ดินที่ได้รับอนุญำต	 เว้นแต่เมื่อได้รับอนุญำตจำก	 Building	
official	ในกรณีท่ี	(1)	เจ้ำของอสังหำริมทรัพย์	มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชำชีพผู้รับผิดชอบ	และ	
(2)	ผู้ประกอบวิชำชีพคนใหม่ได้มีหนังสือแจ้งยืนยันว่ำตนได้พิจำรณำรำยงำน	แบบแปลน	รำยกำรประกอบ
ทั้งหมด	ตลอดจนเน้ืองำนซึ่งได้ด�ำเนินกำรโดยผู้ประกอบวิชำชีพรำยเดิมอย่ำงครบถ้วนแล้วและตนเห็นพ้อง
ด้วยกับกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวที่ผ่ำนมำ	ทั้งกำรรวบรวมข้อเท็จจริง	ข้อสรุป	รำยกำรค�ำนวณ	และข้อแนะน�ำ
ต่ำง	 ๆ	 ทั้งหมด	 ตลอดจนเข้ำใจและยินดีรับช่วงกำรด�ำเนินกำรและควำมรับผิดชอบตลอดระยะเวลำกำร
ด�ำเนินกำรที่เหลือทั้งหมด	 เมื่อข้อเท็จจริงเป็นท่ีพอใจแก่	 Building	 official	 แล้วให้พิจำรณำอนุญำตให้
เปล่ียนตัวผู้ประกอบวิชำชีพและด�ำเนินกระบวนกำรต่อได้	

2. กระบวนการตรวจสอบพื้นที่ด�าเนินการโดย Building official เอง ตามที่ก�าหนด
ใน Sec. 10-14.5. - Site Inspection by the Building Official.	ดังต่อไปนี้ 

a.	ก่อนที่จะอนุมัติแบบแปลนกำรปรับระดับที่ดิน	(grading	plan)	และ	รำยกำรประกอบ
แบบแปลน	(specification)	Building	official	อำจเข้ำด�ำเนินกำรตรวจสอบพื้นที่ด�ำเนินกำรว่ำมีควำมถูก
ต้องตำมแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลนดังกล่ำว	และอย่ำงเป็นปัจจุบันหรือไม่
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b.	 ก่อนเริ่มด�ำเนินกำรตำมที่ได้รับอนุญำต	 ให้ผู้ได้รับอนุญำตหรือตัวแทน	 แจ้งให	้
Building	official	ทรำบว่ำกระบวนกำรปรับระดับที่ดินได้เตรียมกำรโดยสอดคล้องและพร้อมให้ด�ำเนิน
กำรตรวจสอบพื้นท่ีตำมรำยละเอียดท่ีก�ำหนดใน	Subarticle	14	ของ	Grading	Manual	แล้ว
    
		 	 	 c.	 ในกรณีที่	 Building	official	 ผู้ตรวจสอบพบว่ำสภำพของดินหรือสภำพพื้นที่อื่น	
ๆ	 ไม่เป็นไปตำมที่แสดงไว้ใน	 grading	plan	 soil	 report	หรือ	 geology	 report	หรือข้อเท็จจริงเพิ่ม
เติมอื่นที่ได้ก�ำหนดให้แสดงในขณะออกใบอนุญำต	Building	official	อำจมีค�ำสั่งให้หยุดด�ำเนินกำรตำม
ที่ได้รับอนุญำตจนกว่ำจะได้มีกำรอนุมัติกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง	 grading	 plan	 ให้ถูกต้องตำมเงื่อนไขที่	
Building	official	ก�ำหนด

		 	 	 	 	 d.	 ให้น�ำบทบัญญัติ	 Section	 202(d)	 Stop	 Orders	 ในหมวดว่ำด้วย	 Uniform	
Building	มำใช้บังคับงำนปรับระดับที่ดินเมื่อ	Building	official	พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรด�ำเดินกำรไม่
เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในใบอนุญำต	หรือควำมในหมวดนี้	หรือ	สภำพของดินหรือสภำพพื้นที่อื่น	ๆ	 ไม่
เป็นไปตำมที่แสดงในใบอนุญำต	 โดย	Building	official	อำจออกค�ำสั่งเป็นหนังสือให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับกำรด�ำเนินกำรปรับระดับที่ดินตำมที่ได้รับอนุญำตหยุดกำรด�ำเนินกำรจนกว่ำจะได้รับอนุญำตจำก	
Building	 official	 ให้ด�ำเนินกำรต่อไปและนอกจำกกระบวนกำรตรวจสอบโดยทั่วไปแล้ว	 Sec. 10-
14.6. - Special Inspections. ว่าด้วยการตรวจสอบเมื่อมีเหตุพิเศษ	ก�ำหนดว่ำเมื่อมีเหตุผลพิเศษ
ที่มีควำมจ�ำเป็นต้องได้รับข้อเท็จจริงหรือข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญเพิ่มเติม	 Building	 official	 อำจก�ำหนด
ให้มีกำรตรวจสอบเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ	โดยสอดคล้องกับข้อก�ำหนดในบทบัญญัติ	Section	306	ของ	
Uniform	 Building	 Code	 แต่สำมำรถปรับปรุงข้อก�ำหนดให้เหมำะสมกับลักษณะของกำรปรับระดับ
ที่ดินในแต่ละกรณี	

กระบวนการแจ้ง การรายงาน และการตรวจสอบเมื่อด�าเนินการปรับระดับที่ดินแล้ว
เสร็จตาม ARTICLE 10-15. - COMPLETION OF WORK ว่าด้วยความแล้วเสร็จของงาน ใน	Sec. 
10-15.2. - Notification of Completion. ก�ำหนดว่ำเมื่อกำรด�ำเนินกำรปรับระดับที่ดินแล้วเสร็จ
และพร้อมส�ำหรับกำรตรวจสอบในข้ันตอนสุดท้ำย	ให้ผู้ได้รับอนุญำตหรือตัวแทนแจ้งควำมแล้วเสร็จของ
งำนให้	Building	official	ทรำบ	กำรด�ำเนินกำรทั้งหมดที่ต้องแล้วเสร็จพร้อมต่อกำรตรวจสอบนั้นให้รวม
ถึงกำรติดต้ังระบบกำรระบำยน�้ำ	 อุปกรณ์ป้องกันต่ำง	ๆ	และมำตรกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินที่ถูก
ต้องสอดคล้องกับ	grading	plan	และรำยงำนต่ำง	ๆ	ที่	Building	official	เรียกให้ด�ำเนินกำรจัดท�ำก่อน
กำรออกใบอนุญำตให้ปรับระดับท่ีดิน	 ในกำรอนุมัติควำมแล้วเสร็จของงำน	 Sec. 10-15.1. - Final 
Reports. ก�ำหนดว่ำ	Building	official	อำจเรียกให้จัดท�ำค�ำรับรอง	(approval)	ของผู้ประกอบวิชำชีพ	
รำยงำน	แผนผัง	(drawing)	และข้อมูลประกอบอื่นตำมที่ก�ำหนดใน	Subarticle	15	ของ	Grading	Manual	
ได	้

อนึ่ง กล่าวเฉพาะในส่วนของมาตรฐานทางเทคนิคนอกจำกมำตรฐำนท่ีก�ำหนด 
โดยองค์กรภำคเอกชนท่ีได้รับกำรยอมรับ	เช่น Appendix J Grading ของ ICC	(ซ่ึงไม่ว่ำจะอ้ำงอิงจำก	
International	Building	Code	version	ปี	ค.ศ.	2012	2015	หรือ	2018	จะยังคงเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
ทั้งประเทศเนื่องจำกยังไม่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนดังกล่ำว) หรือ Grading Manual ซึ่งเป็นคู่มือที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ City ใน County เดียวกันร่วมกันก�าหนดเป็นมาตรฐานในราย
ละเอียด และทั้งสองมาตรฐานได้พบการอ้างอิงอย่างชัดแจ้งในกฎหมายของมลรัฐและตัว Ordinance 
ตามล�าดับ พบว่ามีมาตรฐานทางเทคนิคตามกฎหมายเฉพาะอื่น ๆ ที่อาจเก่ียวข้อง อาทิ มาตรฐาน
มาตรฐานงานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการท�างานที่ออกโดย Occupational Safety and Health 
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Administration (OSHA) โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 
1970 Occupational Safety and Health Act of 1970 ซึ่งเป็นกฎหมายกลางของสหรัฐอเมริกา 
(Federal Law) เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาสภาพการท�างานที่อันตรายทั่วประเทศ OSHA ได้ออก 
Safety and Health Regulations for Construction Standard No. 1926 Subpart P: 
Excavations โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจ เช่น24 No. 1926.650 จ�ากัดบทนิยามค�าว่า การขุดดิน 
(excavation) จะด�าเนินการก�าหนดมาตรฐานต่าง ๆ  ไว้เฉพาะแต่กรณีกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การตัด ขุด
หลุม ขุดคู หรือ ท�าให้ลึกลงไปซึ่งต่อพ้ืนดินซึ่งกระท�าโดยแรงงานคน25

ใน No. 1926 Subpart P App A - Soil Classification ได้มีการแบ่งประเภทของ
ดิน (วัสดุ) เป็น Soil A-C ตามตาราง และก�าหนดมาตรฐานการขุดดินเพื่อความปลอดภัยไว้โดยสรุปดัง
แผนภาพ ดังต่อไปนี้ 

ประเภทของวัสดุ ค�าอธิบาย

หินที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง	(Stable	Rock)
หินในธรรมชำติที่สำมำรถขุดได้ในแนวดิ่ง	และยังคงสภำพดีอยู่หลังจำกกำรระเบิดหิน

Soil	A

ดินเหนียว	(Cohesive	Soil)	ที่มีก�ำลังอัดจำกกำรทดสอบ	Unconfined	Compressive	

Strength	(q
u
)	มำกกว่ำ	1.5	t/ft2	(14.4	t/m2)	โดยไม่รวมถึง

-	ดินที่มีรอยแตก	หรือรอยแยก

-	ดินอยู่ในในบริเวณที่มีกำรสั่นสะเทือน

-	ดินที่ถูกรบกวน	(Disturbed	Soil)

-	ชั้นดินที่วำงตัวในทิศทำงที่เอื้อต่อกำรพังทลำย	(ทิศทำงเดียวกับลำดดิน)	โดยมีควำมลำด

เอียงมำกกว่ำหรือเท่ำกับ	4:1	(รำบ	:	ดิ่ง)

-	ดินที่มีผลจำกปัจจัยใดๆ	ที่ท�ำให้เกิดควำมไม่มั่นคงแข็งแรง

Soil	B

-	ดินเหนียว	(Cohesive	Soil)	ที่มีก�ำลังอัดจำกกำรทดสอบ	Unconfined	Compressive	

Strength	(q
u
)	มำกกว่ำ	0.5	t/ft2(4.8	t/m2)	แต่น้อยกว่ำ	1.5	t/ft2	(14.4	t/m2)		

-	ดินทรำยปนดินเหนียว	(Granular	Cohesionless	Soil)

-	ดินที่ถูกรบกวน	(Disturbed	Soil)	ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของ	Soil	C

-	ดินที่มีรอยแตก	หรือรอยแยก	และดินอยู่ในในบริเวณที่มีกำรสั่นสะเทือน

-	หินในสภำพแห้ง	และไม่มั่นคง

-	ชั้นดินที่วำงตัวในทิศทำงที่เอื้อต่อกำรพังทลำย	(ทิศทำงเดียวกับลำดดิน)	โดยมีควำมลำด

เอียงน้อยกว่ำ	4:1	(รำบ	:	ดิ่ง)

Soil	C

-	ดินเหนียว	(Cohesive	Soil)	ที่มีก�ำลังอัดจำกกำรทดสอบ	Unconfined	Compressive	

Strength	(q
u
)	น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ	0.5	t/ft2	(4.8	t/m2)

-	ดินทรำย	(Granular	Soil)

-	ดินที่อยู่ใต้ระดับน้�ำใต้ดิน	หรือมีน้�ำไหลซึมผ่ำน

-	หินในสภำพเปียก	และไม่มั่นคง

-	ชั้นดินที่วำงตัวในทิศทำงที่เอื้อต่อกำรพังทลำย	(ทิศทำงเดียวกับลำดดิน)	โดยมีควำมลำด

เอียงมำกกว่ำ	4:1	(รำบ	:	ดิ่ง)

24ข้อมูลจำก	ศูนย์วิจัยและพัฒนำวิศวกรรมปฐพีและฐำนรำก		มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์,	
251926.650(b)	Definitions	applicable	to	this	subpart.	“Excavation”	means	any	man-made	cut,	cavity,	trench,	or	depression	in	an	earth	
surface,	formed	by	earth	removal.
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 ระดับความลึกในการขุด

ลึกมากกว่า 5 ฟุต หรือไม่

มีโอกาสที�บ่อขุดจะพังหรือไม่
การขุดกระทาํในชั�นหิน

ที�มีความมั�นคงหรือไม่

ใช่ไม่ใช่

การขุดสามารถทาํได้โดย

ใช้ความชันในแนวดิ�ง (90 องศา)

การขุดสามารถทาํได้โดย

ใช้การปรับความลาดชัน หรือใช้

ระบบการค ํ�ายันแบบต่างๆ

เลือกวิธีการปรับความลาดชัน เลือกระบบการคํ �ายัน

ไม่ใช่ ใช่

เป็นไปตามเงื�อนไขข้อ (1)

สามารถใช้ความชันได้ไม่มากกว่า

1½ : 1 (ราบ : ดิ�ง) หรือ 34 องศา

จาํแนกประเภทของวัสดุ

และวิธีการที�จะออกแบบ

(ตามตารางผนวกที� ค-1)

เป็นไปตามเงื�อนไขข้อ

(2) หรือ (3) หรือ (4)

ซึ่งโดยเหตุที่ระบบกำรขุดดินหรือถมดินของประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นระบบกำร
อนุญำต	 (permit	 system)	 ดังได้กล่ำวแล้ว	 ผู้ให้อนุญำตจึงอำจก�ำหนดให้น�ำมำตรฐำนที่เก่ียวข้องมำ
ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขประกอบกำรอนุญำตให้ผู้รับอนุญำตต้องปฏิบัติเพ่ือคุ้มครองควำมปลอดภัยของผู้ใช้
แรงงำนเพิ่มเติมได้โดยตรง	

5.5 มาตรการบังคับทางกฎหมายเพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหาย

5.5.1 ในส่วนของมาตรการเพื่อป้องกันและเยียวยาความเสียหายนั้น Code of 
Ordinances - City of Blaine, Minnesota	ก�ำหนดไว้ใน	Sec. 34-131. - Violations. แต่เพียง
ว่ำกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดใน	Chapter 34 ARTICLE V. - EARTH REMOVAL AND LAND 
RECLAMATION	 ทั้งหมด	 ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขประกอบกำรออกค�ำส่ังอนุญำตด้วยนั้น	 เป็นเหตุให้ถูกเพิก
ถอนใบอนุญำตให้ขุดดินหรือถมดินได้	 และก�ำหนดบทก�ำหนดโทษทำงอำญำต่อกำรฝ่ำฝืน	 Ordinances	
ต่อไปเท่ำนั้น	 ไม่ได้ก�ำหนดกระบวนกำรออกค�ำสั่งทำงปกครองหรือกำรอุทธรณ์โต้แย้งค�ำสั่งทำงปกครอง
ไว้เพ่ิมเติมเป็นกำรเฉพำะ	กำรป้องกันและเยียวยำควำมเสียหำยที่ส�ำคัญตำม	Code	of	Ordinances	 -	
City	of	Blaine,	Minnesota	จึงเป็นไปตำมเงื่อนไขประกอบค�ำสั่งอนุญำตให้ขุดดินหรือถมดินตำม	Sec. 
34-155. - Conditions which may be required.	เป็นส�ำคัญ	เช่น	กำรบังคับต่อหลักประกัน	(Bond)	
ที่ได้เรียกให้วำงไว้	 เป็นต้น	นอกจำกนั้นจึงเป็นกำรใช้อ�ำนำจทั่วไปในกำรบังคับกำรตำมอ�ำนำจทั่วไปของ	
Building		Official	ใน	State	Building	Code	ของมลรัฐ	Minnesota	คือ	Minnesota Building Code 
2015 26	ซึ่งรับ	IBC	2012	มำปรับใช้27 เพื่อให้เป็นไปตำมเง่ือนไขต่ำง	ๆ 	ที่ก�ำหนดในใบอนุญำต	เช่น	อ�ำนำจ
ในกำรเข้ำไปในพื้นท่ีเพื่อบังคับกำร	(Right	of	Entry	for	Enforcement)	อ�ำนำจในกำรเตือนหรือสั่งให้
ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย	(Notice	and	Order)	และกำรสั่งให้หยุดด�ำเนินกำร	 (Stop	Order)	
โดยไม่มีกระบวนกำรอุทธรณ์ค�ำสั่งไว้เป็นกำรเฉพำะใน	Ordinance	ฉบับนี้28	และมีกระบวนกำรอุทธรณ์

26Sec.	18-42.	-	Application,	administration	and	enforcement	of	code.	
	 (a)	The	application,	administration,	and	enforcement	of	the	code	shall	be	in	accordance	with	state	building	code.	This	code	
shall	be	enforced	by	the	state	certified	building	official	designated	by	city	to	administer	the	code.	
	 (b)	 Any	 person	which	 shall	 violate	 any	 provisions	 of	 this	 chapter	 and/or	 the	 state	 building	 code	 shall	 be	 guilty	 of	 a	
misdemeanor.	
	 (c)	Each	day	any	such	violation	shall	continue	shall	constitute	a	separate	offense,	unless	otherwise	specifically	provided.	
27https://up.codes/viewer/minnesota/mn-building-code-2015	อนึ่ง	ในส่วนอ�ำนำจบังคับกำรของเจ้ำหน้ำที่ยังสอดคล้องกับ	IBC	2018	SECTION	
104	DUTIES	AND	POWERS	OF	BUILDING	OFFICIAL
28https://codes.iccsafe.org/content/MAC2015/2015-minnesota-building-code-administration	 MINNESOTA	 BUILDING	 CODE	
ADMINISTRATION	2015	1300.0230	BOARD	OF	APPEALS
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ค�ำสั่งอยู่ใน	 MINNESOTA	 BUILDING	 CODE	 ADMINISTRATION	 2015	 1300.0230 BOARD OF 
APPEALS	ซึ่งก�ำหนดให้	City	(Municipality)	แต่งต้ังคณะกรรมกำรอุทธรณ์ส่วนท้องถิ่น (Local	board	
of	 appeals)	 เป็นรำยกรณี	 โดยก�ำหนดให้	 Building	 Official	 เป็นกรรมกำรโดยต�ำแหน่ง	 (ex	 officio	
member)	แต่ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในเรื่องที่คณะกรรมกำรอุทธรณ์ท้องถิ่นพิจำรณำ	องค์ประกอบของ 
Local	 board	 of	 appeals	 ไม่ได้มีกำรก�ำหนดจ�ำนวนกรรมกำรหรือที่มำไว้โดยชัดแจ้ง	 เพียงแต่ก�ำหนด
คุณสมบัติว่ำจะต้องเป็นผู้มีควำมเช่ียวชำญและได้รับกำรฝึกฝนเกี่ยวกับด้ำนกำรก่อสร้ำงอำคำร	และจะต้อง
ไม่เป็นพนักงำนหรือลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกอุทธรณ์โต้แย้ง29และก�ำหนดให้เริ่มด�ำเนิน
กระบวนพิจำรณำภำยใน	10	วันท�ำกำร	นับแต่วันที่	City	ได้รับค�ำร้องอุทธรณ์	มิเช่นนั้นถือเป็นกำรให้สิทธิ
ผู ้ร้องในกำรอุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมประมวลกฎหมำยอำคำรของมลรัฐ	 (State	
Building	Code	Appeals	Board)	 โดยยื่นผ่ำน	 state	of	Minnesota,	Department	of	Labor	and	
Industry’s	Construction	Codes	and	Licensing	Division30	Local	board	of	appeals	มีอ�ำนำจหน้ำที่
จ�ำกัดในกำรพิจำรณำอุทธรณ์เพียงในส่วนของควำมชอบด้วยกฎหมำยของกำรด�ำเนินกำรขุดดินหรือถมดิน
และกำรใช้อ�ำนำจของ	Building	Official	แต่ไม่มีอ�ำนำจในกำรยกเว้นข้อก�ำหนดต่ำง	ๆ	ที่ผู้อุทธรณ์มีหน้ำ
ที่ต้องปฏิบัติ	และกฎหมำยก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ของ	Local	board	of	appeals	มีผลเป็นที่สุด31

5.5.2 ส�าหรับ Code of Ordinances - City of Villa Park, California	ก�ำหนดมำตรกำร
บังคับทำงกฎหมำยเพ่ือป้องกันและเยียวยำควำมเสียหำยนอกจำกสภำพบังคับในทำงอำญำเป็นกำรทั่วไป
ไว้ใน	ARTICLE 10-4. - ORGANIZATION AND ENFORCEMENT ว่าด้วยการจัดองค์กรและสภาพ
บังคับทางกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

Sec. 10-4.1. - Powers and Duties of the Building Official. ว่าด้วยอ�านาจและ
หน้าท่ีของ Building Official ก�าหนดไว้ ดังต่อไปนี้

a.	บัญญัติรองรับอ�ำนำจและหน้ำที่ทั่วไปของ	Building	Official	ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน	Section	
202	 ของ	 Uniform	 Building	 Code32 เช่น	 กำรเข้ำไปในพื้นที่เพ่ือบังคับกำร (Right	 of	 Entry	 for	
Enforcement)	อ�ำนำจในกำรเตือนหรือสั่งให้ด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย	(Notice	and	Order)	หรือ
ส่ังให้หยุดด�ำเนินกำร	(Stop	Order)	

b.	ในส่วนของค�ำสั่งให้หยุดด�ำเนินกำร	(Stop	Order)	ก�ำหนดว่ำ	Building	Official	อำจมีค�ำ
สั่งเป็นหนังสือให้ผู้ซึ่งร่วมด�ำเนินกำรปรับระดับท่ีดินหยุดกำรด�ำเนินกำรได้ไม่ว่ำเวลำใด	ในกรณีที่เห็นว่ำกำร
ปรับระดับที่ดินได้ด�ำเนินกำรโดยขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติในหมวดนี้หรือใบอนุญำตให้ปรับระดับที่ดิน	
(grading	permit)	ท้ังนี้	จน	Building	Official	กว่ำจะมีค�ำสั่งให้ด�ำเนินกำรต่อไปได	้

29Subp.	2.	Qualifications.	The	board	of	appeals	shall	consist	of	members	who	are	qualified	by	experience	and	training	to	pass	on	
matters	pertaining	to	building	construction	and	are	not	employees	of	the	affected	jurisdiction.
301300.0230	BOARD	OF	APPEALS	Subpart	1.	Local	board	of	appeals.	
311300.0230	BOARD	OF	APPEALS	
	 Subp.	3.	Limitations	on	authority.	An	application	for	appeal	shall	be	based	on	a	claim	that	the	true	intent	of	this	code	or	
the	rules	legally	adopted	thereunder	have	been	incorrectly	interpreted,	the	provisions	of	this	code	do	not	fully	apply,	or	an	equally	
good	or	better	form	of	construction	is	proposed.	The	board	shall	have	no	authority	to	waive	requirements	of	this	code.
	 Subp.	5.	Final	interpretive	authority.	
In	accordance	with	Minnesota	Statutes,	Section	326B.127,	subdivision	5,	the	commissioner	has	final	 interpretive	authority	to	all	
codes	adopted	as	part	of	the	State	Building	Code,	except	for	the	State	Plumbing	Code,	the	State	Electrical	Code,	and	the	State	High	
Pressure	Piping	Code.
32ตรงกับ	SECTION	104	DUTIES	AND	POWERS	OF	BUILDING	OFFICIAL	ของ	IBC	2018
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ยิ่งกว่ำนั้นใน Sec. 10-4.2. - Violations and Penalties. ว่าด้วยการด�าเนินการโดย
ฝ่าฝืนและบทก�าหนดโทษ นั้น	วรรค	2	ของ	Sec. 10-4.2.	ได้ก�ำหนดผลร้ำยเพิ่มเติมไปถึงใบอนุญำตที่
สืบเน่ืองจำก	 grading	permit	คือ	 ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร	 (building	permit)	 และกำรด�ำเนินกำร
ก่อสร้ำงอำคำร	หรือใบอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะอื่น	ๆ	ว่ำอำจถูกระงับด้วยเหตุฝ่ำฝืนหรือที่
ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมควำมในหมวดนี้	หรือไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตำมแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติ	ทั้งนี้	จนกว่ำ
จะเป็นที่พอใจแก่	Building	Official	ว่ำได้มีกำรแก้ไขกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวให้เป็นไปอย่ำงถูกต้องแล้ว	

ในกรณีเกิดเหตุอันน่าจะเป็นอันตราย (Hazardous Conditions)	นั้น	Sec. 10-4.3. - 
Hazardous Conditions.	 ก�ำหนดสำระและมำตรกำรป้องกันและเยียวยำควำมเสียหำยไว้ผ่ำน
กระบวนกำรประชุมไต่สวนข้อเท็จจริงร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	และออกค�ำส่ังทำงปกครองเพ่ือแก้ไขและ
เยียวยำปัญหำ	ดังต่อไปนี้

a.	กฎหมำยก�ำหนดนยิำมของกำรเกดิสภำพอนัน่ำจะเป็นอนัตรำย	(Hazardous	Conditions)	
ไว้ว่ำ	เป็นกรณีท่ีพื้นดิน	(natural	ground)	ควำมชันหรือเนินดิน	(natural	slope)	กำรขุดดิน	กำรถมดิน	
หรืออุปกรณ์ในกำรระบำยน�้ำที่ก่อให้เกิดขึ้นบนทรัพย์สินของเอกชนนั้น	ก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อชีวิตหรือ
ร่ำงกำย	หรืออำจเป็นอันตรำยต่อควำมปลอดภัยของสำธำรณะ	(public	safety)	หรือเป็นอันตรำยหรือ
ก่อให้เกิดผลร้ำยต่อควำมปลอดภัย	 ควำมสำมำรถในกำรใช้สอย	 หรือควำมมั่นคงแข็งแรงของทรัพย์สิน	
โครงสร้ำง	หรือระบบสำธำรณูปโภค	ท่ีติดต่อ

b.	 Building	 Official	 มีอ�ำนำจตรวจสอบหรือเรียกให้จัดท�ำรำยงำนกำรตรวจสอบข้อเท็จ
จริงเก่ียวกับกำรเกิดสภำพอันน่ำจะเป็นอันตรำยตำม	a.	

c.	เมื่อ	Building	Official	พบว่ำมีสภำพอันน่ำจะเป็นอันตรำยเกิดข้ึน	ให้	Building	Official	
ออกหนังสือแจ้งเตือนสภำพอันน่ำจะเป็นอันตรำย	 (notice	 of	 hazardous	 condition)	 ไปยังเจ้ำของ
ทรัพย์สินท่ีได้รับควำมเสียหำยจำกสภำพอันน่ำจะเป็นอันตรำยดังกล่ำวทุกคน	ตัวแทนของบุคคลดังกล่ำว
น้ัน	ตลอดจนผู้ได้รับอนุญำตหรือเจ้ำของซึ่งครอบครองทรัพย์สินอันเป็นพื้นที่ด�ำเนินกำรอยู่ด้วย	(ต่อไปนี้
เรียกว่ำ	เจ้ำของโครงกำร)	หนังสือแจ้งดังกล่ำวอำจก�ำหนดเวลำและสถำนที่ส�ำหรับนัดประชุมเพื่อไต่สวน
ข้อเท็จจริงและรับฟังควำมคิดเห็น	โดยในกำรประชุมเป็นกำรน�ำเสนอพยำนหลักฐำนเกี่ยวกับสภำพอันน่ำ
จะเป็นอันตรำย	วิธีกำรแก้ไขปัญหำ	(corrective	work)	หรือน�ำเสนอรำยงำนที่เกี่ยวข้องต่ำง	ๆ 	โดยหนังสือ
แจ้งดังกล่ำวให้แสดงถึงสิทธิของเจ้ำของทรัพย์สินในกำรเข้ำร่วมประชุมไต่สวนข้อเท็จจริงและรับฟังควำม
คิดเห็น	เสนอทำงเลือกในกำรด�ำเนินกำร	และให้ข้อแนะน�ำเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอันอำจเป็นพยำนหลักฐำน
ที่เก่ียวข้อง	หำก	notice	of	hazardous	condition	ฉบับแรกไม่ได้ก�ำหนดเวลำและสถำนที่ส�ำหรับนัด
ประชุมไว้	ให้ด�ำเนินกำรแจ้งเพิ่มเติมในภำยหลัง	

d.	 ในครำวประชุมรับฟังควำมคิดเห็น	 ให้มีกำรแสดงพยำนหลักฐำนเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง
เก่ียวกับสภำพอันน่ำจะเป็นอันตรำยจนเป็นที่พอใจแก่	Building	Official	หรือผู้ได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็น
เจ้ำพนักงำนไต่สวนและรับฟังควำมคิดเห็น	(Hearing	Officer)	พยำนหลักฐำนที่ได้รับอำจถูกใช้ต่อไปใน
ฐำนะส่วนหนึ่งของมำตรกำรหรือรำยงำนที่จะก�ำหนดขึ้นเพื่อแก้ไขสภำพอันน่ำจะเป็นอันตรำย	

e.	เม่ือเจ้ำพนักงำนไต่สวนและรับฟังควำมคิดเห็น	(Hearing	Officer)	ฟังได้ว่ำเกิดสภำพอัน
น่ำจะเป็นอันตรำยก็ให้ก�ำหนดกำรเกิดสภำพอันน่ำจะเป็นอันตรำย	 และให้เจ้ำพนักงำนดังกล่ำวก�ำหนด
มำตรกำรแก้ไขสภำพอันน่ำจะเป็นอันตรำยพร้อมทั้งมีค�ำสั่งให้ด�ำเนินกำรและก�ำหนดระยะเวลำด�ำเนิน
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กำรแล้วเสร็จ	หรือหำกยังมีควำมจ�ำเป็นต้องศึกษำวิเครำะห์	ก็ให้มีค�ำสั่งให้จัดท�ำรำยงำนหรือก�ำหนดระยะ
เวลำด�ำเนินกำรจัดท�ำรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์เพิ่มเติม	แล้วแต่กรณี

(1)	กำรก�ำหนดและค�ำสั่งต่ำง	ๆ 	ตำม	e.	อำจกระท�ำด้วยวำจำในระหว่ำงกำรประชุมแต่จะ
ต้องกระท�ำเป็นหนังสืออีกคร้ังหน่ึงส่งไปยังเจ้ำของโครงกำร	 (ผู้ได้รับอนุญำต	 หรือเจ้ำของท่ีดินซ่ึงด�ำเนิน
กิจกรรม	grading)	ภำยในระยะเวลำอันสมควร	มำตรกำรท่ีก�ำหนดและค�ำส่ังให้ถึงท่ีสุดเม่ือพ้นก�ำหนดเวลำ	
5	วัน	ท�ำกำรนับแต่วันท่ีได้มีกำรก�ำหนดหรือค�ำสั่งใน	กรณีที่เจ้ำของโครงกำรไม่เข้ำร่วมกำรประชุม	ก�ำหนด
เวลำ	5	วันท�ำกำรให้นับจำกวันท่ีได้รับแจ้งกำรก�ำหนดมำตรกำรหรือค�ำสั่งเป็นหนังสือ	ณ	ที่อยู่ของผู้รับค�ำ
สั่ง

(2)	 เจ้ำของโครงกำรอำจยื่นอุทธรณ์กำรก�ำหนดมำตรกำรหรือค�ำสั่งก่อนจะมีผลเป็นที่สุด
ตำม	(1)	โดยยื่นอุทธรณ์ข้อวินิจฉัยของเจ้าพนักงานไต่สวนและรับฟังความคิดเห็น (Hearing Officer) 
เป็นหนังสือต่อ	Grading	Board	of	Appeals	of	the	City	of	Villa	Park	เมื่อได้รับค�ำอุทธรณ์	ให้	Grading	
Board	of	Appeals	of	the	City	of	Villa	Park	ก�ำหนดระยะเวลำและสถำนที่ส�ำหรับไต่สวนและพิจำรณำ
พยำนหลักฐำนตลอดจนมีค�ำวินิจฉัยตำม Section 10-4.4 Grading Board of Appeals	ในหมวดนี้	โดย
ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้มีผลเป็นท่ีสุดเมื่อได้มีค�ำวินิจฉัย	

อนึ่ง	ตำม	Section 10-4.4 Grading Board of Appeals ก�ำหนดสำระเกี่ยวกับองค์
ประกอบของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ในระดับท้องถ่ินไว้ตำมวรรค	 a.	 ว ่ำให้ประกอบด้วย	 
(1)	City	Manager	(2)	City	Engineer	ของ	City	of	Villa	Park	และ	(3)	ผู้เชี่ยวชำญที่	City	Manager	
แต่งตั้งจ�ำนวน	3	คน	ตำมกระบวนกำรท่ีก�ำหนดใน	Subarticle	4	ของ	Grading	Manual	วรรค	b.	ก�ำหนด
อ�ำนำจหน้ำท่ีของ	Grading	Board	of	Appeals	ที่จะกลับ	เปลี่ยนแปลง	หรือแก้ไขกำรก�ำหนดมำตรกำร
หรือค�ำส่ังของ	Building	Official	ท่ีได้ออกตำม	Sec. 10-4.3. - Hazardous Conditions.		ทั้งนี้	มิให้	
Building	Official	เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรในเรื่องที่พิจำรณำอุทธรณ์มำตรกำร
หรือค�ำสั่งซึ่งตนได้ออก	และวรรค	c.	ได้ก�ำหนดให้ค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้กระท�ำเป็นหนังสือส่งไปยังผู้อุทธรณ์
และ	Building	Official	โดยค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้มีผลเป็นที่สุดนับแต่วันที่ได้มีค�ำวินิจฉัย	

f.	 เจ้ำของโครงกำรจะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยหรือด�ำเนินกำรจัดท�ำ
รำยงำนศึกษำวิเครำะห์	หรือท้ังสองอย่ำงตำมแต่ที่	Building	Official	ในฐำนะ	Hearing	Official	ก�ำหนด
หรือมีค�ำส่ัง	 ให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำท่ีก�ำหนด	 นับแต่วันที่ข้อก�ำหนดหรือค�ำสั่งดังกล่ำวถึงที่สุด	 หรือใน
กรณีที่มีกำรอุทธรณ์	นับแต่วันท่ีคณะกรรมกำรได้มีค�ำวินิจฉัยอุทธรณ์	

g.	 ในกรณีที่เจ้ำของโครงกำรละเลยหรือไม่ปฏิบัติตำม	 วรรค	 f.	 Building	 Official	 อำจ	 
(1)	จัดให้มีกำรแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยหรือจัดท�ำรำยงำนกำรศึกษำ	หรือ	(2)	ให้ค�ำแนะน�ำไปยังเจ้ำของ
โครงกำรถึงควำมจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำย	ตลอดจนตักเตือนให้เข้ำใจถึงผลร้ำย
ของกำรละเลยไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดหรือค�ำส่ังให้แก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยของสภำพอันน่ำจะเป็น
อันตรำยดังกล่ำวว่ำในท้ำยท่ีสุดอำจส่งผลกระทบเป็นกำรเพิกถอนกำรอนุญำตต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องได	้

h.	ในกรณีท่ี	City	โดย	Building	Official	ต้องด�ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำย	หรือ
จัดให้มีรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห์เองตำม	g	ให้เจ้ำของโครงกำรมีควำมรับผิดในค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำร
ด�ำเนินกำรดังกล่ำว	และ	Building	Official	อำจเสนอให้	City	Council	พิจำรณำก�ำหนดค่ำใช้จ่ำย	ตลอด
จนค่ำธรรมเนียมต่ำง	 ๆ	 เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษโดยค�ำนึงถึงมูลค่ำของทรัพย์สินของเจ้ำของโครงกำรและ
ก�ำหนดให้เป็นหนี้บุริมสิทธิท่ีถูกเรียกเก็บจำกทรัพย์ของเจ้ำของโครงกำรได้ต่อไป	
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i.	ในกรณีที่มีควำมจ�ำเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งควำมปลอดภัยของสำธำรณะ	กำรแจ้งเตือน
หรือค�ำส่ังตำม	 c.	หรือ	 e.	 อำจรวมถึงข้อก�ำหนดให้ขนย้ำยทรัพย์สินออกจำกพื้นที่ติดต่อกับพื้นที่ด�ำเนิน
กำร	 ภำยในระยะเวลำท่ีก�ำหนดระหว่ำงที่ข้อก�ำหนดหรือค�ำสั่งยังไม่ถึงที่สุด	 หรือระหว่ำงกำรด�ำเนินกำร
แก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยยังไม่แล้วเสร็จได	้	

ในกรณีดังกล่ำวนี้	 ให้	 Building	 Official	 ติดป้ำยประกำศในบริเวณที่เปิดเผยแสดงถึง
ข้อควำมแจ้งเตือน	ดังต่อไปนี้

 
UNSAFE	TO	OCCUPY	 

DO	NOT	ENTER	 

Building	Official,	City	of	Villa	Park	 

Date	Posted	____________	

ป้ำยประกำศดังกล่ำวให้ระบุ	วันที่	เวลำ	และสถำนที่ในกำรประชุมไต่สวนข้อเท็จจริงและ
รับฟังควำมคิดเห็น	ชื่อ	 ท่ีอยู่	และหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อไปยังส�ำนักงำนของ	Building	Official	หรือ
ข้อมูลอ่ืนตำมจ�ำเป็นและให้ติดป้ำยประกำศนี้ไปจนกว่ำกำรด�ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยที่จ�ำเป็น
จะได้ด�ำเนินกำรแล้วเสร็จ	 ป้ำยประกำศดังกล่ำวไม่อำจร้ือถอนหรือเคล่ือนย้ำยเว้นแต่ได้รับอนุญำตเป็น
หนังสือจำก	Building	Official	และมิให้ผู้ใดเข้ำไปในบริเวณที่ได้ปิดป้ำยประกำศเว้นแต่เพื่อประโยชน์ใน
กำรด�ำเนินกำรแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยหรือจัดท�ำรำยงำนกำรศึกษำวิเครำะห	์

5.6 บทก�าหนดโทษทางอาญาเมื่อมีการฝ่าฝืนกฎหมาย

Code	of	Ordinances	-	City	of	Blaine,	Minnesota	ก�ำหนดโทษทำงอำญำต่อกำรกระท�ำ
ผิดทุกกรณีรวมอยู่ใน	 Sec.	 34-13133	 ฐำนฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อบัญญัติท้องถิ่นอันเป็นควำมผิด
ลหุโทษ	(misdemeanor)	และหำกเป็นกำรฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในใบอนุญำตเมื่อได้รับกำรเตือน
แล้วถือเป็นกำรก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนร�ำคำญต่อสำธำรณะ	 (public	 nuisance)	 ตำม	Minnesota	
Statutes	2018	Section	609.74	ก�ำหนดอัตรำโทษอำญำตำม	Section	609.0332	หรือ	609.034	เฉพำะ
โทษปรับข้ันสูงระหว่ำง	$300	(ประมำณ	9,258.80	บำท)	หรือ	$1,000	(ประมำณ	30,862.68	บำท)	แล้ว
แต่กรณี

Code	of	Ordinances	-	City	of	Villa	Park,	California	34ก�ำหนดโทษทำงอำญำต่อกำรก
ระท�ำผิดทุกกรณีรวมอยู่ใน	Sec.	10-4.2.	-	Violations	and	Penalties.ฐำนฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมข้อ
บัญญัติท้องถิ่นอันเป็นควำมผิดลหุโทษ	(misdemeanor)	เช่นเดียวกัน	แต่ระวำงโทษทำงอำญำเอำไว้อย่ำง
ชัดแจ้งใน	Ordinance	เป็นอัตรำโทษจ�ำคุกไม่เกิน	6	เดือน	ปรับไม่เกิน	$500	(ประมำณ	15,431.34	บำท)	
หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ	

33Sec.	34-131.	-	Violations.	
	 Any	person	who	shall	refuse,	neglect	or	fail	to	comply	with	any	provision	or	requirement	of	this	article	as	promptly	as	the	
same	can	be	reasonably	done,	shall	be	guilty	of	a	misdemeanor.	Violations	of	this	article	shall	be	considered	grounds	for	revocation	
of	the	earth	removal	or	land	reclamation	permit.	The	failure	to	comply	with	permit	requirements,	after	notice,	and/or	the	continuing	
excavation,	removal,	storage,	or	filling	of	rock,	sand,	dirt,	gravel,	clay	or	other	like	materials	on	the	premises	shall	be	considered	a	
public	nuisance	and	may	be	abated	as	provided	by	state	statutes.	
34Sec.	10-4.2.	-	Violations	and	Penalties.	



โครงการศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
 

การศึกษา วิเคราะห์โดยละเอียด กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินของประเทศไทย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย

 กรมโยธาธิการและผังเมือง54

6. บทสรุปและข้อพิจารณาส�าหรับกฎหมายไทย

ประเทศสหรัฐอเมริกำซึ่งปกครองด้วยระบอบสหพันธรัฐนั้นไม่มีกฎหมำยกลำงว่ำด้วยกำรขุดดิน 
หรือถมดินของประเทศ	แต่สำระส�ำคัญจะอยู่ในรูปของ	Ordinance	ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่ำง	ๆ 	
ซึ่งมีอ�ำนำจทั่วไปในกำรควบคุมดูแลสิทธิในกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของประชำชนในเขตพ้ืนที่มิให้กระทบต่อ
ควำมปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น	ผ่ำนระบบอนุญำต	 (Permit	System)	 ซ่ึงท้องถิ่นมีอ�ำนำจ
และดุลพินิจในกำรพิจำรณำหรือก�ำหนดมำตรกำรต่ำง	 ๆ	 ประกอบกำรอนุญำตค่อนข้ำงกว้ำงขวำง	 
มำตรกำรเพิ่มเติมในวัตถุประสงค์ใกล้เคียงและมีควำมสืบเนื่องกันจะปรำกฏอยู่ในรูปของกฎหมำยของมลรัฐ	
(State	 Statue,	 State	 Code)	 ในลักษณะของกำรก�ำกับดูแลผ่ำนระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรก่อนกำร
ด�ำเนินกำร	(Notification	System)	ไปยังศูนย์รับแจ้งกำรขุดดิน	เพื่อป้องกันและบรรเทำควำมเสียหำยแก่
ทุกบริเวณของมลรัฐในภำพรวมส�ำหรับเฉพำะกรณีอันเป็นผลสืบเนื่องจำกกำรขุดดินที่ท�ำให้โครงสร้ำง
สำธำรณูปโภคหรือสำธำรณูปกำรท่ีติดตั้งไว้ใต้ดินเกิดควำมเสียหำย	โดยเป็นมำตรกำรที่สอดรับกันและต้อง
กระท�ำทั้งสองประกำรหำกต้องด้วยเงื่อนไขตำมกฎหมำยทั้งสองรูปแบบ	

กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำเป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรท�ำควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ระบบอนุญำต	 (Permit System)	 (เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมีอ�ำนำจควบคุมดูแลกิจกรรมโดยมีดุลพินิจในกำร
พิจำรณำทั้งควำมถูกต้องและควำมเหมำะสมของกำรด�ำเนินกำร	 เช่น	 เรียกหลักประกัน	 หรือเอกสำรเพิ่ม
เติมจำกที่กฎหมำยสำรบัญญัติก�ำหนดเป็นขั้นต�่ำ	ตำมควำมเหมำะสม	แม้ว่ำแท้จริงแล้วกฎหมำยจะได้ก�ำหนด
อย่ำงค่อนข้ำงละเอียดมำกแล้วก็ตำม	 และปฏิเสธไม่ออกใบอนุญำตให้ในบำงกรณีแม้ว่ำเอกสำรหลักฐำนท่ี
ยื่นประกอบกำรขออนุญำตจะครบถ้วนถูกต้องทุกประกำร)	กับ	ระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำร	(Notification 
System)	(ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีอ�ำนำจเพียงกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปโดยชอบตำมที่กฎหมำย
ก�ำหนด	หำกมีกำรแจ้งกำรด�ำเนินกำรล่วงหน้ำพร้อมด้วยเอกสำรที่ครบถ้วนถูกต้องตำมที่กฎหมำยสำรบัญญัติ
ก�ำหนดแล้ว	เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่ออกใบรับแจ้งเพ่ือเป็นหลักฐำนให้ผู้นั้นสำมำรถด�ำเนินกิจกรรมได้โดย
ชอบด้วยกฎหมำย	โดยไม่มีดุลพินิจในกำรปฏิเสธหรือวำงเงื่อนไขเพิ่มเติมส�ำหรับผู้แจ้งเป็นกำรเฉพำะรำย)	

		 	 	กฎหมำยของประเทศสหรัฐอเมริกำเกี่ยวกับกำรขุดดินและถมดินแม้ว่ำหลักใหญ่ใจควำมจะเป็น
เร่ืองเก่ียวกับกำรก่อสร้ำง	(Construction	Law)	แต่ในกำรบังคับใช้ดังกล่ำวก็ไม่มีกำรก�ำหนดข้อยกเว้นให้
ไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยที่มีเจตนำรมณ์เก่ียวกับกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพส่ิงแวดล้อม	และกฎหมำย
ว่ำด้วยควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำนแต่อย่ำงใด	ในกำรบังคับกำรจึงจะต้องด�ำเนินกำรให้ครบถ้วนตำมเงื่อนไข
ที่กฎหมำยแต่ละฉบับก�ำหนด	 ข้อยกเว้นโดยส่วนใหญ่ของกฎหมำยหลักว่ำด้วยกำรขุดดินและถมดินจะอยู่
ในมิติของกำรควบคุมกำรก่อสร้ำงด้วยกัน	เช่น	หำกได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร	(Building	Permit)	หรือ
กำรก่อสร้ำงสิ่งก่อสร้ำงท่ีมีกำรควบคุมเฉพำะอื่น	ๆ 	แล้วก็ไม่ต้องมำขอรับอนุญำตเกี่ยวกับกำรขุดดินหรือถม
ดินกับท้องถ่ินอีก	เป็นต้น	ซึ่งคล้ำยคลึงกับพระรำชบัญญัติของไทย	อย่ำงไรก็ตำมประเด็นท่ีน่ำสนใจเพ่ิมเติม
คือระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันอันตรำยอันอำจเกิดขึ้นจำกกำรขุดดินใกล้โครงสร้ำง
สำธำรณูปโภคซึ่งอำจมีควำมส�ำคัญต่อบริบทของประเทศไทยที่จะมีกำรย้ำยอุปกรณ์ดังกล่ำวมำติดต้ังใน
บริเวณใต้ดินมำกยิ่งขึ้นแต่ยังไม่มีเจ้ำภำพตำมกฎหมำยที่จะเป็นผู้คอยประสำนข้อมูลระหว่ำงผู้ประสงค์จะ
ขุดดินกับผู้ให้บริกำรสำธำรณูปโภคเพื่อให้ข้อมูลและท�ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรขุดที่ถูกต้องตำม
หลักวิชำกำรร่วมกัน	ในส่วนนี้จึงอำจปรับใช้กับบริบทของกฎหมำยไทยซ่ึงเป็นระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำร

	 Any	person,	firm,	or	corporation	violating	any	of	the	provisions	of	this	Chapter	shall	be	deemed	guilty	of	a	misdemeanor,	
and	each	such	person	shall	be	deemed	guilty	of	a	separate	offense	for	each	and	every	day	or	portion	thereof	during	which	any	
violation	of	any	of	the	provisions	of	this	Chapter	is	committed,	continued,	or	permitted,	and	upon	conviction	of	any	such	violation	
such	person	shall	be	punishable	by	a	fine	of	not	more	than	five	hundred	($500.00)	dollars	or	by	imprisonment	for	not	more	than	
six	(6)	months,	or	by	both	such	fine	and	imprisonment.		
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อยู่แล้วโดยมีกำรส่งผ่ำนข้อมูลกำรแจ้งขอด�ำเนินกำรขุดดินผ่ำนศูนย์รับแจ้งไปยังผู้ให้บริกำรได้ต่อไปใน
อนำคต	ทั้งสอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของกฎหมำยไทยซึ่งก็เป็นเรื่องของกำรป้องกันควำมปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินเช่นเดียวกัน

ประเด็นที่น่ำสนใจประกำรต่อมำคือมำตรกำรเรียกเงินประกัน	 และมำตรกำรเก่ียวกับค่ำปรับทำง
แพ่งเพื่อน�ำเงินมำแก้ไขเยียวยำปัญหำจำกกำรขุดดินหรือถมดินให้แก้ผู้ต้องเสียหำยนั้นอำจเป็นมำตรกำร
เสริมที่ดีแต่อำจต้องพิจำรณำแก้ไขเพิ่มเติมโดยปรับให้เหมำะกับบริบทของระบบกำรแจ้งก่อนด�ำเนินกำร	
(Notification	System)	และระบบกฎหมำย	Civil	Law	ของประเทศไทย	กล่ำวคือ	ก�ำหนดหลักเกณฑ์
ในกำรวำงหลักประกันไว้อย่ำงชัดแจ้งในกฎหมำยล�ำดับรอง	 เช่น	กฎกระทรวงตำมมำตรำ	6	มิใช่ให้เป็น
ดุลพินิจของผู ้รับแจ้ง	 และอำจปรับปรุงควำมผิดอำญำบำงฐำนซึ่งก�ำหนดควำมผิดส�ำหรับกำรฝ่ำฝืน
กฎหมำยแต่เพียงโทษปรับอำญำ	(มาตรา 36 มาตรา 37 และมาตรา 41) เป็นโทษปรับทำงปกครองเพื่อ
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสำมำรถสั่งปรับเพื่อลงโทษและบังคับค่ำปรับได้เองโดยไม่ต้องฟ้องบังคับคดีต่อศำล	
และอำจก�ำหนดให้สำมำรถน�ำเงินจำกค่ำปรับมำใช้ในกำรแก้ไขเยียวยำควำมเสียหำยต่อไปผ่ำนกองทุนได	้
เป็นต้น	
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