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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแมคํามีอําเภอหนองมวงไขจังหวัดแพร 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงถมดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลแมคํามีอําเภอหนองมวงไขจังหวัดแพร 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงถมดินองคการบริหารสวนตําบลแมคํามีอําเภอหนองมวงไขจังหวัดแพร   

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมคํามีอําเภอหนองมวงไขจังหวัดแพร /ติดตอดวย

ตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้  

         1.1การดําเนินการถมดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ

ไดแก 
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              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถ่ินซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม ) 

         1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทํา

การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี

พื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือแยง

กับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วันนับ

แตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มี

การแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออก

คําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจง

ใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการถม

ดินตามที่กําหนดใหเจา

พนักงานทองถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการถมดิน) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบและ

5 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการถมดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการถมดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบริเวณที่

ประสงคจะ

ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดิน

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บริเวณขางเคียง 

3) 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของที่ดิน

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอ่ืนย่ืนแจง

การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

กรณีท่ีดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคํานวณ 

(กรณีการถมดิน

ที่มีพื้นที่ของเนิน

ดินติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ต้ังแต 2 เมตรขึ้น

ไปวิศวกร

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปน

ผูไดรับ

ใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมตํ่ากวา

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีพื้นที่

เกิน 2,000 

ตารางเมตรและ

มีความสูงของ

เนินดินเกิน 5 

เมตรวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปน

ผูไดรับ

ใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการถมดิน

ที่มีพื้นที่ของเนิน

ดินติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ต้ังแต 2 เมตรขึ้น

ไปตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

9) 
ชื่อและที่อยูของผู

แจงการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 2,000 บาท 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

ไมมีขอมูลชองทางการรองเรียน 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพิมพ 21/07/2558 
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สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลแมคํามี

อําเภอหนองมวงไขจังหวัดแพรสถ.

มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


