
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งถมดิน 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : อบต.ห้วยเขย่ง 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.การถมดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดังนี้ 

         1.1การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

              7) ท้องท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วน

ท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการถมดิน

โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีเกินกว่าท่ี

เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการ

ขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้

แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งเป็น

อันส้ินผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับ

แต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 

ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ท่ีจะด าเนินการถม
ดิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 7 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน))  

1 วัน อบต.ห้วยเขย่ง  

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี

ถูกต้อง) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน))  

5 วัน อบต.ห้วยเขย่ง  

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับ

แจ้ง 

1 วัน อบต.ห้วยเขย่ง  



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน))  

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด ำเนินกำรถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้ำงเคียง 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม

เจ้ำของท่ีดินลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ 
ฉบับจริง 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจกรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งกำรถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

หนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอื่น 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

9) 
 

รำยกำรค ำนวณ (กรณีกำรถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดต่อเป็น
ผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร และมีควำมสูงของเนินดิน

ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรม
โยธำ ไม่ต่ ำกว่ำระดับสำมัญวิศวกร กรณีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตำรำง

เมตรและมีควำมสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม

ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 

 

ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดต่อเป็น

ผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร และมีควำมสูงของเนินดิน

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

11) 

 

ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งกำรถมดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
))  

2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งถมดิน  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 



1)พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/05/2558 14:26 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนยก์ลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: 29/06/2558 


