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คู่มือส ำหรบัประชำชน : 104. กำรแจ้งถมดิน 
หน่วยงำนที่ใหบ้ริกำร : เทศบาลต าบลชะอวด อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.การถมดินทีต่้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1การด าเนินการถมดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องทีท่ี่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บงัคับ 
ได้แก ่
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ
ท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง
เมตร หรือมีพืน้ที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็น
การขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วัน 
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่
วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แกไ้ขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แกไ้ข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งไดแ้ก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
เทศบาลต าบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :7 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
(หมายเหตุ: (ณ เทศบาลต าบลชะอวด)) 

1 วัน - 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 
(หมายเหตุ: (ณ เทศบาลต าบลชะอวด)) 

5 วัน - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 
(หมายเหตุ: (ณ เทศบาลต าบลชะอวด)) 

1 วัน - 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

3) 
 

แผนผงับรเิวณที่ประสงค์จะด ำเนินกำรถมดิน 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตที่ดินและที่ดนิบริเวณขำ้งเคียง 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
5) 

 
แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำตน้ฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของทีด่นิลงนำมรับรองส ำเนำ ทกุหนำ้ 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต(ุกรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจกรณใีหบ้คุคลอื่นยื่นแจ้งกำรถมดิน 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้ำของทีด่นิกรณทีีด่นิบุคคลอื่น 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

9) 
 

รำยกำรค ำนวณ (กรณกีำรถมดินที่มพีืน้ทีข่องเนินดนิติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกนิ 2,000 ตำรำงเมตร และมคีวำมสูงของเนินดนิตั้งแต่ 
2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณต้องเปน็ผู้ได้รับ
ใบอนญุำตให้ประกอบวิชำชพีวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรม
โยธำ ไม่ต่ ำกวำ่ระดับสำมญัวิศวกร กรณพีืน้ที่เกิน 2,000 ตำรำง
เมตรและมคีวำมสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค ำนวณตอ้งเป็นผู้ไดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ ระดบัวฒุิวศิวกร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

10) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณกีำรถมดินที่มีพื้นทีข่องเนินดนิติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกนิ 2,000 ตำรำงเมตร และมคีวำมสูงของเนินดนิตั้งแต่ 
2 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนญุำตประกอบวิชำชพีวศิวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ) 

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

11) 
 

ชื่อและที่อยู่ของผู้แจง้กำรถมดิน 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต-ุ 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) เทศบาลต าบลชะอวด  โทร. 075-381303 
(หมายเหตุ: -) 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 
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แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมำยเหต ุ
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งถมดิน 
หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจ้ง 
กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

 
1)พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พืน้ที่ให้บรกิำร:ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 20:20 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


