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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดนิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การแจ้งถมดนิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ พ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งถมดนิ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนกุ/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1.การถมดินท่ีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดงันี ้
         1.1การด าเนินการถมดนินัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั 
ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
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              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นเุบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
              7) ท้องท่ีซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ (ใช้กบักรณีองค์การ
บริหารสว่นท้องถ่ินซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการถมดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะท า
การถมดนิโดยมีความสงูของเนินดนิเกินกวา่ระดบัท่ีดนิตา่งเจ้าของท่ีอยูข้่างเคียง และมีพืน้ท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ
มีพืน้ท่ีเกินกวา่ท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนด ซึง่การประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องไมเ่ป็นการขดัหรือ
แย้งกบัพระราชบญัญตัิการขดุดนิและถมดนิ 
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดนิ 
 เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด เพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนั นบัแตว่นัท่ีมี
การแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออก
ค าสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบรับ
แจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการถม
ดนิ ตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

(ท่ีท าการองค์การ
บริหารสว่นต าบล
ทา่เจ้าสนกุ) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 5 วนั องค์การบริหาร (ท่ีท าการองค์การ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 
 

สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

บริหารสว่นต าบล
ทา่เจ้าสนกุ) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่เจ้า
สนกุ อ าเภอ
ทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุย
า 

(ท่ีท าการองค์การ
บริหารสว่นต าบล
ทา่เจ้าสนกุ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณท่ี
ประสงค์จะ
ด ำเนินกำรถมดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดนิและท่ีดนิ
บริเวณข้ำงเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เทำ่ต้นฉบบัทกุ
หน้ำ พร้อม
เจ้ำของท่ีดินลง
นำมรับรอง
ส ำเนำ ทกุหน้ำ 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุำต
ไมใ่ชเ่จ้ำของท่ีดนิ
ต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของ
เจ้ำของท่ีดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรใน
ท่ีดนิ) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจกรณีให้
บคุคลอ่ืนย่ืนแจ้ง
กำรถมดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของท่ีดนิ
กรณีท่ีดินบคุคล
อ่ืน 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 
(กรณีกำรถมดนิ
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดนิติดตอ่เป็นผืน
เดียวกนัเกิน 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2,000 ตำรำง
เมตร และมี
ควำมสงูของเนิน
ดนิตัง้แต ่2 เมตร
ขึน้ไป วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนญุำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำวิศวกรรม
โยธำ ไมต่ ่ำกวำ่
ระดบัสำมญั
วิศวกร กรณีพืน้ท่ี
เกิน 2,000 
ตำรำงเมตรและ
มีควำมสงูของ
เนินดนิเกิน 5 
เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนญุำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำวิศวกรรม
โยธำ ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

8) 

ช่ือผู้ควบคมุงำน 
(กรณีกำรถมดนิ
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดนิติดตอ่เป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตร และมี
ควำมสงูของเนิน
ดนิตัง้แต ่2 เมตร
ขึน้ไป ต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำวิศวกรรม
โยธำ) 

- 1 0 ชดุ - 

9) 
ช่ือและท่ีอยูข่องผู้
แจ้งกำรถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
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    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้าสนกุ  อ าเภอทา่เรือ  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
หมายเหตุ (0-3576-0436 ต่อ 12) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่เจ้า

สนกุ อ าเภอทา่เรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


