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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งถมดิน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ : ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน : การแจ้งถมดิน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลโพทะเล 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ

ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง : 

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

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร : ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   7   วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/05/2558 14:26  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 1. การถมดินที่ต้องแจ้งตอ่เจา้พนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 

         1.1 การด าเนินการถมดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้

บังคับ ได้แก่ 

              1) เทศบาล 
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              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรปีระกาศก าหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณที่มพีระราชกฤษฎีกาให้ใชบ้ังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมือง 

              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใชบ้ังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมอืงรวม) 

         1.2 การด าเนินการถมดินเขา้ลักษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ

ท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินตา่งเจา้ของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง

เมตรหรอืมีพื้นที่เกินกว่าที่เจา้พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดซึ่งการประกาศของเจา้พนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็น

การขัดหรอืแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจง้การถมดิน 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง

ภายใน 7วันนับแตว่ันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจา้พนักงานท้องถิ่นแจง้ให้แก้ไขใหถู้กต้องภายใน 

7วันนับแตว่ันที่มกีารแจง้ถ้าผูแ้จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแตว่ันที่ผู้แจง้ได้รับแจ้งให้แก้ไขใหเ้จ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผูแ้จง้ได้แก้ไขใหถู้กต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้ที่ถูกต้อง 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จ้งยื่นเอกสารแจ้งการ

ถมดินตามที่ก าหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นด าเนิน 

การตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 

 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

5 วัน กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 

 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจ้งและแจง้ให้ผูแ้จ้งมา

รับใบรับแจ้ง 

1 วัน กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 



3/6 
 

14. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

 ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) แผนผังบริเวณที่

ประสงค์จะด าเนินการ

ถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขตที่ดิน

และที่ดนิบริเวณ

ข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดที่ดนิน.ส.3 หรอื

ส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของที่ดินลงนาม

รับรองส าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดนิ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

5) หนังสือมอบอ านาจ

กรณีให้บุคคลอื่นยื่น

แจ้งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของ

เจ้าของที่ดินกรณีที่ดิน

บุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการค านวณ (กรณี

การถมดินที่มพีืน้ที่ของ

เนินดินติดตอ่เป็นผนื

เดียวกันเกิน 2,000 

ตารางเมตรและมี

ความสูงของเนินดิน

ตั้งแต ่2 เมตรขึน้ไป

วิศวกรผูอ้อกแบบและ

ค านวณตอ้งเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตใหป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาวิศวกรรม

โยธาไม่ต่ ากว่าระดับ

สามัญวิศวกรกรณี

พืน้ที่เกิน 2,000 

ตารางเมตรและมี

ความสูงของเนินดิน

เกิน 5 เมตรวิศวกร

ผูอ้อกแบบและค านวณ

ต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตใหป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

8) ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณี

การถมดินที่มพีืน้ที่ของ

เนินดินติดตอ่เป็นผนื

เดียวกันเกิน 2,000 

ตารางเมตรและมี

ความสูงของเนินดิน

ตั้งแต ่2 เมตรขึน้ไป

ต้องเป็นผู้ได้รับ

ใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาวิศวกรรม

โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) ชื่อและที่อยู่ของผูแ้จ้ง

การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบบัละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนียม  500 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล   

หมายเหตุ  เลขที ่333 หมู่ที่ 3 ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  66130   

โทรศัพท์ : 0 5668 1117  โทรสาร : 0 5668 1304 ตอ่ 106  website :  www.phothale.go.th   

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพิจติร) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

http://www.phothale.go.th/

