
 คู่มือส าหรับประชาชน: คู่มือการแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
กระทรวง:มหาดไทย 
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 
๑. ชื่อกระบวนงาน:  คู่มือการแจ้งถมดิน 
๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
๓. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น  
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ:  การรับแจ้ง 
๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖. ระดับผลกระทบ: ☐บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☒บริการทั่วไป 
๗. พื้นที่ให้บริการ: ☐ส่วนกลาง ☐ส่วนภูมิภาค ☒ท้องถิ่น ☐สถาบันการศึกษา 

  ☐ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง) 
  ☐ต่างประเทศ 

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ): พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: ๗ หน่วยเวลา วัน 
๙. ข้อมูลสถิติ: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน   - 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด -  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  - 
 
ส่วนของคู่มือประชาชน 
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) : คู่มือการแจ้งถมดิน  
๑๑. ช่องทางการให้บริการ:  

๑) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
สถานที่ให้บริการ:  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งลุกนก  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ: ☐ เปิดให้บริการตลอด ๘ ชั่วโมง 

 ☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์ 
 ☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์ 
 ☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  
 ☒ มีพักเที่ยง 

  เวลาเปิดรับค าขอ : เวลาเปิดรับค าขอ  ๐๘.๓๐ น.    
     เวลาปิดรับค าขอ  ๑๖.๓๐ น.  
 
 
 



 
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้าม ี)ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต: 
           ๑.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
  ๑.๑ การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้
บังคับ ได้แก่ 
   ๑) เทศบาล 
   ๒) กรุงเทพมหานคร 
   ๓) เมืองพัทยา 
   ๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   ๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
   ๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
   ๗) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
  ๑.๒ การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน ได้แก่ 
   ประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง 
และมีพ้ืนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศตามก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
 ๒. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่มีการ
แจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้
การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วย
เวลา 

(นาที ชั่วโมง 
วัน วันท าการ 

เดือน ปี) 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

หมายเหตุ 

๑ การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการ
ขุดดินตามที่ก าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล 

๑ วันท าการ 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งลูกนก 

 

๒ การพิจารณา
อนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

๔ วันท าการ 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งลูกนก  

๓ การลงนาม
อนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก
ใบรับแจ้ง 

๑ วันท าการ 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งลูกนก  

๔ การแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับ
แจ้ง 

๑ วันท าการ 
กองช่าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งลูกนก  

ระยะเวลาด าเนินการรวม ๗ หน่วยเวลา วัน ท าการ 



 
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

☐ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน  - หน่วยของเวลา - 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 
หมายเหตุ 

๑ บัตรประจ าตัวประชาชน   ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

๒ หนังสือรับรองนิติบุคคล   ๑ ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

 
๑๕.๒)เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

๑ แผนผังบริเวณท่ีประสงค์
จะด าเนินการถมดิน 

 ๑  ชุด  

๒ แผนผังแสดงเขตท่ีดินและ
ที่ดินบริเวณข้างเคียง 

 ๑  ชุด  

๓ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน 

 ๑  ชุด  

๔ รายการค านวณ (กรณี
การถมดินที่มีพ้ืนที่ของ
เนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร และมีความ
สูงของเนินดินตั้งแต่ ๒ 
เมตรขึ้นไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและค านวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่า
ระดับสามัญวิศวกร กรณี
พ้ืนที่เกิน ๒,๐๐๐ ตาราง
เมตรและมีความสูงของ

 ๑  ชุด  



ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

เนินดินเกิน ๕ เมตร 
วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับวุฒิวิศวกร) 

๕ ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณี
การถมดินที่มีพ้ืนที่ของ
เนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ 
ตารางเมตร และมีความ
สูงของเนินดินตั้งแต่ ๒ 
เมตร ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา) 

 ๑  ชุด  

๖ ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการ
ถมดิน 

 ๑  ชุด  

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม:  

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) : ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
 

๑๗.ช่องทางการร้องเรียน: ผู้ว่าราชการจังหวัด , ศูนย์ด ารงธรรม , อ าเภอ , องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) : 

ชื่อเอกสาร - 
อัพโหลดไฟล์เอกสาร - ☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร - 

 
 
 
 
 


