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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง  
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน                     

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจ้ง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/07/2558 15:22  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ ถนนห้วยทราย-ปากพะยนู อ าเภอป่าบอน จังหวดั
พัทลุง 93170/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)          
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดงันี  ้
 1.1การด าเนินการถมดินนัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินใช้บงัคบัได้แก่  
 1) เทศบาล 
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 2) กรุงเทพมหานคร 
 3) เมืองพทัยา 
 4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัต ัง้ขึน้ซึ่งรฐัมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัค ับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 7) ท้องที่ซึ่งรฐัมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบักรณีองค์การบริหารส่วน
ท้องถ่ินซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
 1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการถม
ดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดบัที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพืน้ที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพืน้ที่
เกินกว่าที่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการขดัหรือแย้งกบั
พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน 
 2. การพิจารณารบัแจ้งการถมดิน 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรบัแจ้งตามแบบที่เจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วนันบั
แต่วนัที่ได้รบัแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วนันบัแต่วนัที่มี
การแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วนันบัแต่วนัที่ผู้แจ้งได้รบัแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออก
ค าสั่งให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแต่วนัที่ได้รบัแจ้งที่ถูกต้อง 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการถม
ดินตามที่ก าหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 
 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
พืน้ที่ท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

5 วนั - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
พืน้ที่ท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบ
รบัแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รบัใบรบัแจ้ง 
 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
พืน้ที่ท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   6 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด - 

2) 
แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะ
ด าเนินการถมดิน 

- 1 1 ชุด - 

3) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้างเคียง 

- 1 1 ชุด - 

4) แบบแปลน - 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รายการประกอบ
แบบแปลน 

5) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบบัทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรบัรอง
ส าเนาทุกหน้า 

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน) 

6) 

หนงัสือมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอ่ืนย่ืนแจ้ง
การถมดิน 

- 1 1 ชุด - 

7) 

หนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 1 ชุด - 

8) 

รายการค านวณ 
(กรณีการถมดิน
ที่มีพืน้ที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ต ัง้แต่ 2 เมตรขึน้
ไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็น

- 1 1 ชุด - 



5/7 
 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต ่ากว่า
ระดบัสามญั
วิศวกรกรณีพืน้ที่
เกิน 2,000 
ตารางเมตรและ
มีความสูงของ
เนินดินเกิน 5 
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็น
ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดบัวุฒิ
วิศวกร) 

9) 

ชื่อผู้ควบคุมงาน 
(กรณีการถมดิน
ที่มีพืน้ที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ

- 1 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สูงของเนินดิน
ต ัง้แต่ 2 เมตรขึน้
ไปต้องเป็นผู้
ได้รบัใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

10) 
ชื่อและที่อยู่ของผู้
แจ้งการถมดิน 

- 1 1 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 
ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ กองช่อง 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียนผู้ว่าราชการจงัหวดั หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั
ทุกจงัหวดั) 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านกังานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี หมาย
เหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านกัปลัดส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบการแจ้งถมดิน 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
 
 

วันท่ีพิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลวงัใหม่ 

อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุง สถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


