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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งถมดนิ 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งถมดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดนิ อบต.บ้านพร้าว สจัจพร สําเนาคูมื่อประชาชน 31/08/2015 14:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 65120 (กองช่าง) 

โทร./โทรสาร 0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การถมดินท่ีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดงันี ้

      1.1การดําเนินการถมดนินัน้จะต้องเป็นการดําเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั ได้แก่ 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ซึง่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นเุบกษา 
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              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 

              7) ท้องท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ

บริหารสว่นท้องถ่ินซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2 การดําเนินการถมดินเข้าลกัษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินคือประสงค์จะทํา

การถมดนิโดยมีความสงูของเนินดนิเกินกวา่ระดบัท่ีดินตา่งเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพืน้ท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ

มีพืน้ท่ีเกินกว่าท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศกําหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการขดัหรือ

แย้งกบัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ 
 

     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดนิ 

  เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินกําหนด เพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 

7 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถกูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วนั   

นบัแตว่นัท่ีมีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี

อํานาจออกคําสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีกําหนด ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการถมดิน ตามท่ี

กําหนดให้เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบข้อมลู 

 

1 วนั องค์การบริหารสว่นตําบล

บ้านพร้าว อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถกูต้อง) 

 

5 วนั องค์การบริหารสว่นตําบล

บ้านพร้าว อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง 

และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง 

 

1 วนั องค์การบริหารสว่นตําบล

บ้านพร้าว อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   7 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

- ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ     

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั - 

2) หนงัสือรับรองนิติบคุคล - 0 1 ชดุ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน

เอกสาร 

สาํเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) แผนผงับริเวณท่ีประสงค์จะดําเนินการ   

ถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

2) แผนผงัแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณ

ข้างเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน - 1 0 ชดุ - 

4) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทา่

ต้นฉบบัทกุหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนาม

รับรองสําเนา ทกุหน้า 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุาต

ไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน

ต้องมีหนงัสือ 

ยินยอมของเจ้าของ 

ท่ีดินให้ก่อสร้าง

อาคารในท่ีดิน) 

5) หนงัสือมอบอํานาจกรณีให้บคุคลอ่ืนย่ืน

แจ้งการถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

6) หนงัสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินกรณีท่ีดิน

บคุคลอ่ืน 

- 1 0 ชดุ - 

7) รายการคํานวณ (กรณีการถมดินท่ีมีพืน้ท่ี

ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกนัเกิน 

2,000 ตารางเมตร และมีความสงูของเนิน

ดินตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป วิศวกรผู้ออกแบบ

และคํานวณต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาตให้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ สาขา

วิศวกรรมโยธา ไม่ต่ํากวา่ระดบัสามญั

วิศวกร กรณีพืน้ท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร

และมีความสงูของเนินดินเกิน 5 เมตร 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน

เอกสาร 

สาํเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

วิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบวชิาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ สาขาวิศวกรรมโยธา 

ระดบัวฒิุวิศวกร) 

8) ช่ือผู้ควบคมุงาน (กรณีการถมดินท่ีมีพืน้ท่ี

ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกนัเกิน 

2,000 ตารางเมตร และมีความสงูของเนิน

ดินตัง้แต่ 2 เมตรขึน้ไป ต้องเป็นผู้ ได้รับ

ใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวศิวกรรม

ควบคมุ สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชดุ - 

9) ช่ือและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน - 1 0 ชดุ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบบั ฉบับละ 500 บาท 

 ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 65120  โทร./

โทรสาร 0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th 

2) ช่องทางการร้องเรียน ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) 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 - 

วันที่พมิพ์ 07/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน ก.พ.ร. OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอ

นครไทย จงัหวดัพิษณโุลก สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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