
คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

3. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
4. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
6. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ     7  วัน  
8. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน อบต.บ้านกลึง สมน ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 

16:04  
10. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการถมดิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ       - 

 
11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       1.การถมดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดังนี้ 
           1.1 การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถม
ดินใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด



ในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
           1.2 การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพื้นท่ีเกิน 
2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีเกินกว่าท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของ                 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
       2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
   เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการ
แจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้
ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีมีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้ง
ให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าส่ังให้การแจ้งเป็นอันส้ินผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภายในเวลาท่ีก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วันนับแต่วันท่ีได้          รับ
แจ้งท่ีถูกต้อง 
 
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการ         
ถมดิน ตามท่ีก าหนดให้        
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 

 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- 

2) การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

 

5 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 

 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด 
อ าเภอฆ้องชัย 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 

- 



ระยะเวลาด าเนินการรวม   7  วัน 
 

13. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี
ประสงค์จะ
ด าเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดิน 
ลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินให้
ก่อสร้างอาคาร   
ในท่ีดิน) 



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) หนังสือมอบอ านาจ
กรณีให้บุคคลอื่นยื่น
แจ้งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินกรณี
ท่ีดินบุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการค านวณ 
(กรณีการถมดินท่ีมี
พื้นท่ีของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร และมี
ความสูงของเนินดิน
ต้ังแต่ 2 เมตรขึ้นไป 
วิศวกรผู้ออกแบบ
และค านวณต้องเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
ไม่ต่ ากว่าระดับ
สามัญวิศวกร กรณี
พื้นท่ีเกนิ 2,000 
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดิน
เกิน 5 เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา 

- 1 0 ชุด - 



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ระดับวุฒิวิศวกร) 

8) ช่ือผู้ควบคุมงาน 
(กรณีการถมดินท่ีมี
พื้นท่ีของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร และมี
ความสูงของเนินดิน
ต้ังแต่ 2 เมตรขึ้นไป 
ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) ช่ือและท่ีอยู่ของ     
ผู้แจ้งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 ค่าธรรมเนียม  500  บาท 

หมายเหตุ        -   

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร.0 4384 0884 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 



17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ               - 
 
 

 
 

 


