
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินที่ต้องแจง้ต่อเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 

         1.1การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในทอ้งที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคบั ได้แก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามทีม่ีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

              7) ท้องที่ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วน

ท้องถ่ินซ่ึงไมอ่ยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดินคือประสงค์จะท าการถมดิน

โดยมีความสูงของเนนิดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยูข่้างเคียง และมีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกนิกว่าที่

เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินประกาศก าหนด ซ่ึงการประกาศของเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินจะต้องไมเ่ปน็การขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการ

ขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 

 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด เพ่ือเปน็หลักฐานการแจง้ภายใน 7วัน นับแต่วันที่

ได้รับแจง้ ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แกไ้ขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการแจง้ ถ้าผู้

แจ้งไมแ่กไ้ขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันทีผู่้แจง้ได้รับแจง้ใหแ้ก้ไข ใหเ้จ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจง้เป็น

อันส้ินผล กรณีถ้าผู้แจง้ไดแ้ก้ไขให้ถูกตอ้งภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินออกใบรับแจ้งให้แกผู่้แจง้ภายใน 3วันนับ

แต่วันที่ได้รับแจง้ที่ถูกต้อง 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
อบต.ท่าวังพร้าว/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้แจ้งยืน่เอกสารแจ้งการถมดิน ตามที่ก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบข้อมลู 

(หมายเหต:ุ (อบต.ท่าวังพร้าว))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี

ถูกต้อง) 
(หมายเหต:ุ (อบต.ท่า วังพร้าว))  

5 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินออกใบรับแจ้ง และแจง้ใหผู้้แจง้มารับใบรับ

แจ้ง 
(หมายเหต:ุ (อบต.ท่าวังพร้าว))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

5) 

 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

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

เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหนา้ 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนญุาตไม่ใช่เจ้าของที่ดนิต้องมีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอื่นย่ืนแจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจา้ของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอื่น 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

รายการค านวณ (กรณีการถมดินท่ีมีพื้นท่ีของเนินดินติดต่อเป็น
ผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ต้ังแต่ 2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ต่ ากวา่ระดับสามัญวิศวกร กรณีพื้นท่ีเกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและ

ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

10) 
 

ช่ือผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินท่ีมีพื้นท่ีของเนินดินติดต่อเป็น
ผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน

ต้ังแต่ 2 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

11) 

 

ช่ือและท่ีอยู่ของผูแ้จ้งการถมดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
  
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
(หมายเหต:ุ (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 ศูนยบ์ริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

))  
2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทกุจังหวัด))  
3) ศูนย์ด ารงธรรมอบต.ท่าวังพร้าว 

(หมายเหต:ุ (053025200))  
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งถมดนิ  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง้ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนญุาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 



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

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มอืประชาชน: การแจ้งถมดิน อบต.ท่าวังพร้าว 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


