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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งถมดนิ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ณ ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม 49 ม.4 ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอ
กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 โทรศพัท์ / โทรสาร 034-998073-4 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน/
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การถมดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดงันี ้
 1.1การดําเนินการถมดินนัน้จะต้องเป็นการดําเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินใช้บงัคบัได้แก่ 
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 1) เทศบาล 
 2) กรุงเทพมหานคร 
 3) เมืองพทัยา 
 4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึง่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 
 5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
 6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
 7) ท้องท่ีซึง่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การบริหารสว่น
ท้องถ่ินซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
 1.2การดําเนินการถมดินเข้าลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดินคือประสงค์จะทําการถม
ดินโดยมีความสงูของเนินดินเกินกวา่ระดบัท่ีดินตา่งเจ้าของท่ีอยูข้่างเคียงและมีพืน้ท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพืน้ท่ี
เกินกว่าท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศกําหนดซึง่การประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องไมเ่ป็นการขดัหรือแย้งกบั
พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดิน 
 2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินกําหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7วนันบั
แตว่นัท่ีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีมี
การแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแต่วนัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอํานาจออก
คําสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีกําหนดให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการถม
ดินตามท่ีกําหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วนั - - 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 

5 วนั - - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั - - 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

กระทรวงมหาดไท
ย 

0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณท่ี
ประสงค์จะ
ดําเนินการถมดิน 

กระทรวงมหาดไท
ย 

1 0 ฉบบั - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณข้างเคียง 

กระทรวงมหาดไท
ย 

1 0 ฉบบั - 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบบัทกุ
หน้าพร้อม
เจ้าของท่ีดินลง
นามรับรอง
สําเนาทกุหน้า 

- 0 1 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือมอบ
อํานาจกรณีให้
บคุคลอ่ืนย่ืนแจ้ง
การถมดิน 

- 1 0 ฉบบั - 

6) 

หนงัสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบคุคล
อ่ืน 

- 1 0 ฉบบั - 

7) 

รายการคํานวณ 
(กรณีการถมดนิ
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สงูของเนินดนิ
ตัง้แต่ 2 เมตรขึน้
ไปวศิวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้องเป็น
ผู้ ได้รับ
ใบอนญุาตให้

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวศิวกรรม
โยธาไมต่ํ่ากว่า
ระดบัสามญั
วิศวกรกรณีพืน้ท่ี
เกิน 2,000 
ตารางเมตรและ
มีความสงูของ
เนินดินเกิน 5 
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณต้องเป็น
ผู้ ได้รับ
ใบอนญุาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวศิวกรรม
โยธาระดบัวฒิุ
วิศวกร) 

8) 

ช่ือผู้ควบคมุงาน 
(กรณีการถมดนิ
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สงูของเนินดนิ
ตัง้แต่ 2 เมตรขึน้

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไปต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สาขาวศิวกรรม
โยธา) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ขออนุญาตถมดิน 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
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วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลหนอง

กระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม สถ.มท. 

อนุมัตโิดย  
(นายบญุแสง  สวุรรณชีพ) 
นายก อบต.หนองกระทุ่ม 

เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


