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คู่มอืส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดิน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งซ้าย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งถมดนิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ 0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งถมดนิ 21/05/2558 14:26  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนทีใ่ห้บริกำร   องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717  โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)   

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (ไมพ่ักเท่ียง) 

หมำยเหต ุ (การช าระค่าธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

  

 

 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.การถมดนิท่ีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะตอ้งมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดังนี้ 

         1.1การด าเนนิการถมดนิน้ันจะตอ้งเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดนิใชบั้งคับ

ได้แก ่

              1) เทศบาล 
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              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมอืงพัทยา 

              4) องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกจิจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบั้งคับกฎหมายวา่ด้วยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผังเมือง 

              7) ท้องท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหใ้ชบั้งคับพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดิน (ใชก้ับกรณีองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไมอ่ยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การด าเนนิการถมดนิเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดินคอืประสงค์จะท า

การถมดนิโดยมคีวามสูงของเนนิดนิเกินกวา่ระดับท่ีดนิต่างเจ้าของท่ีอยูข่้างเคียงและมีพืน้ท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี

พื้นท่ีเกินกวา่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดซึง่การประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไมเ่ป็นการขัดหรือแยง้

กับพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดนิ 

     2. การพจิารณารับแจ้งการถมดิน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วันนับแต่

วันท่ีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจง้ให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วันนับแตว่ันท่ีมีการ

แจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วันนับแตว่ันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แกไ้ขให้เจา้พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้

การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณถี้าผูแ้จ้งได้แกไ้ขให้ถูกตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนดให้เจา้พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แกผู่้แจ้ง

ภายใน 3วันนับแตว่ันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการถม

ดินตามท่ีก าหนดให้เจ้า

พนักงานทอ้งถิ่นด าเนนิการ

ตรวจสอบข้อมูล 

 

1 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะด าเนินการถม

ดิน) 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี

ถูกต้อง) 

 

5 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะด าเนินการถม

ดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับ

แจ้งและแจ้งใหผู้้แจ้งมารับใบ

รับแจ้ง 

 

1 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะด าเนินการถม

ดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 
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14. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 

แผนผังบริเวณท่ี

ประสงค์จะ

ด าเนนิการถมดนิ 

- 1 0 ชุด - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ท่ีดนิและท่ีดนิ

บริเวณขา้งเคยีง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบับทุกหน้า

พร้อมเจ้าของท่ีดนิ

ลงนามรับรอง

ส าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณผีู้ขออนุญาต

ไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดนิ

ตอ้งมีหนังสอื

ยนิยอมของเจ้าของ

ท่ีดนิให้ก่อสร้าง

อาคารในท่ีดนิ) 

5) 

หนังสือมอบอ านาจ

กรณใีห้บุคคลอื่น

ยื่นแจ้งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยนิยอมของ

เจ้าของท่ีดนิกรณี

ท่ีดนิบุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 
รายการค านวณ 

(กรณกีารถมดนิท่ี

- 1 0 ชุด - 



4/5 
 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

มพีื้นท่ีของเนนิดนิ

ตดิตอ่เป็นผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนนิดนิ

ตัง้แต ่2 เมตรขึน้

ไปวศิวกร

ผู้ออกแบบและ

ค านวณตอ้งเป็นผู้

ได้รับใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมต่่ ากวา่

ระดับสามัญ

วศิวกรกรณีพืน้ท่ี

เกิน 2,000 

ตารางเมตรและมี

ความสูงของเนนิ

ดินเกิน 5 เมตร

วศิวกรผู้ออกแบบ

และค านวณตอ้ง

เป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วศิวกร) 

8) 

ชื่อผู้ควบคุมงาน 

(กรณกีารถมดนิท่ี

มพีื้นท่ีของเนนิดนิ

ติดตอ่เป็นผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

สูงของเนนิดนิ

ตัง้แต ่2 เมตรขึน้

ไปตอ้งเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

9) 
ชื่อและที่อยู่ของผู้

แจ้งการถมดนิ 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบบัละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนียม500 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717  โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

หมำยเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซา้ย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

 

 

 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 

19. หมำยเหต ุ

- 


