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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ถมดนิ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรแจ้งถมดิน 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วข้อง: 

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

6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ข้อมลูสถติิ 
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส ำเนำคู่มือประชำชน] กำรแจ้งถมดิน 21/05/2558 14:26  
11. ช่องทำงกำรให้บรกิำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ โทรศัพท์, 
โทรสำร 044-391374/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่เวลำ 08:30-16:30 น.   (ไม่
มีพักเที่ยง) 
หมำยเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
1.กำรถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1กำรด ำเนินกำรถมดินนั้นจะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในท้องที่ที่พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่ 
              1) เทศบำล 
              2) กรุงเทพมหำนคร 
              3) เมืองพัทยำ 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตำมที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำ
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นุเบกษำ 
              5) บริเวณท่ีมีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
              6) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์กำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอำคำรและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2กำรด ำเนินกำรถมดินเข้ำลักษณะตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท ำกำร
ถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดินเกินกว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่อยู่ข้ำงเคียงและมีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตำรำงเมตรหรือมีพ้ืนที่
เกินกว่ำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนดซึ่งกำรประกำศของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นกำรขัดหรือแย้งกับ
พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน 
     2. กำรพิจำรณำรับแจ้งกำรถมดิน 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดเพ่ือเป็นหลักฐำนกำรแจ้งภำยใน 7วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้ำกำรแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7วันนับแต่วันที่มีกำรแจ้ง
ถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้กำรแจ้ง
เป็นอันสิ้นผลกรณีถ้ำผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภำยใน 3
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสำรแจ้งกำรถม
ดินตำมที่ก ำหนดให้เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำร
ตรวจสอบข้อมูล 
 

1 วัน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับ
สวำย อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำรถมดิน) 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรตรวจสอบและ
พิจำรณำ (กรณีถูกต้อง) 
 

5 วัน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับ
สวำย อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำรถมดิน) 

3) 

กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมำ
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับ
สวำย อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำรถมดิน) 
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ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม 7 วัน 
 

14. งำนบริกำรนีผ้ำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัิรำชกำรมำแลว้  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงค์จะ
ด ำเนินกำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและท่ีดิน
บริเวณข้ำงเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบับทุก
หน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลง
นำมรับรองส ำเนำ
ทุกหน้ำ 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญำต
ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรใน
ที่ดิน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

5) หนังสือมอบ
อ ำนำจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
กำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจ้ำของที่ดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 
(กรณีกำรถมดินที่
มีพ้ืนที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น
ไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญำต
ให้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมสำขำ
วิศวกรรมโยธำไม่
ต่ ำกว่ำระดับ
สำมัญวิศวกรกรณี
พ้ืนที่เกิน 2,000 
ตำรำงเมตรและมี
ควำมสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบ
และค ำนวณต้อง

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) 

ชื่อผู้ควบคุมงำน 
(กรณีกำรถมดินที่
มีพ้ืนที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้น
ไปต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำ) 

- 1 0 ชุด - 

9) 
ชื่อและท่ีอยู่ของผู้
แจ้งกำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
 
 
 

16. ค่ำธรรมเนยีม 
1) ค่ำธรรมเนยีมต่อฉบบัฉบบัละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนยีม500 บำท 
หมำยเหต ุ- 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 

หมำยเหต ุ( เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 30240 /โทร,โทรสำร 044-
391374/ เว็บไซต์ www.tapsawai.go.th) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคูม่ือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
 
 

 


