
คูมือประชาชน ของ องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา (การแจงถมดิน) 
 

คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อาํเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงถมดิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงถมดิน 21/05/2558 14:26  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการทีท่ําการ องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จงัหวัดขอนแกน 

/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังน้ี 

         1.1การดําเนินการถมดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก 

              1) เทศบาล 



คูมือประชาชน ของ องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา (การแจงถมดิน) 
 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บรเิวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบงัคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืง 

              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบงัคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบรหิาร

สวนทองถ่ินซึง่ไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ

ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่

เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกบั

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบทีเ่จาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลกัฐานการแจงภายใน 7วันนับแต

วันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มีการแจง

ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรบัแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสัง่ใหการแจง

เปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กาํหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3

วันนับแตวันที่ไดรบัแจงที่ถูกตอง 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการถม

ดินตามที่กําหนดใหเจา

พนักงานทองถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบขอมลู 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการถมดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการถมดิน) 



คูมือประชาชน ของ องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา (การแจงถมดิน) 
 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนินการถมดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แผนผังบรเิวณที่

ประสงคจะ

ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดิน

บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 



คูมือประชาชน ของ องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา (การแจงถมดิน) 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบบัทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของที่ดิน

ตองมีหนังสอื

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอื่นย่ืนแจง

การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

กรณีที่ดินบุคคล

อื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคํานวณ 

(กรณีการถมดินที่

มีพื้นที่ของเนินดิน

ติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ต้ังแต 2 เมตรข้ึน

ไปวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ใหประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขา

- 1 0 ชุด - 



คูมือประชาชน ของ องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา (การแจงถมดิน) 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรรมโยธาไม

ตํ่ากวาระดับ

สามัญวิศวกรกรณี

พื้นที่เกิน 2,000 

ตารางเมตรและมี

ความสูงของเนิน

ดินเกิน 5 เมตร

วิศวกรผูออกแบบ

และคํานวณตอง

เปนผูไดรับ

ใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

ช่ือผูควบคุมงาน 

(กรณีการถมดินที่

มีพื้นที่ของเนินดิน

ติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดิน

ต้ังแต 2 เมตรข้ึน

ไปตองเปนผูไดรับ

ใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

- 1 0 ชุด - 



คูมือประชาชน ของ องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา (การแจงถมดิน) 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) 
ช่ือและที่อยูของผู

แจงการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อาํเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

โทร 043-210-336,043-210-395 

http://www.takuapha.go.th 

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

2) ชองทางการรองเรียนผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจงัหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

- 

 

 

 

 
 


