
คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ช่ือกระบวนงาน : การแจ้งถมดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงาน บริการ

ท่ีเบ็ดเสร็จในงานเดียวเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง
5. กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง :

1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป
7. พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถิน่
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดนิ และถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอทีน่้อยท่ีสุด 0

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน
11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานที่ ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า
อําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
042-285146 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการเง่ือนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การถมดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดังนี้
1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้

บังคับได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอืน่ตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องท่ีซ้ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินซ้ึงไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะ



ทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยูข้่างเคียงและมีพืน้ท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร
หรือมีพ้ืนท่ีเกินกว่าท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดซ่ึงการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้ง
ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
7 วัน นับแต่วันท่ีมีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม
ดินตามท่ีกําหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

1 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
พื้น ท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน)

2) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

5 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่
ท่ีจะดําเนินการถม
ดิน)

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง

1 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่
ท่ีจะดําเนินการถม
ดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันคําขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ



ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด -

15.2) เอกสารอื่นๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันเพ่ิมเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1) แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะดําเนินการ
ถมดิน

- 1 0 ชุด -

2) แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณข้างเคียง

- 1 0 ชุด -

3) แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน

- 1 0 ชุด -

4) โฉนดท่ีดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของท่ีดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้า

- 1 0 ชุด (กรณีผูข้ออนญุาต

ไมใ่ชเ่จา้ของท่ีดิน

ตอ้งมีหนงัสือ

ยินยอมของ

เจา้ของท่ีดินให้

ก่อสรา้งอาคารใน

ท่ีดิน)

5) หนงัสือมอบ

อาํนาจกรณีให้

บคุคลอื่นย่ืนแจง้

การถมดิน

- 1 0 ชุด



ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันเพ่ิมเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

6) หนงัสือยินยอม

ของเจา้ของท่ีดิน

กรณีท่ีดินบคุคลอื่น

- 1 0 ชุด -

7) รายการคาํนวณ

(กรณีการถมดินท่ีมี

พืน้ท่ีของเนิน

ดินติดตอ่เป็นผืน

เดียวกนัเกิน

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สงูของเนินดิน

ตัง้แต่ 2 เมตรขึน้

ไปวิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณตอ้งเป็น

ผูไ้ดร้บั

ใบอนญุาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรม

โยธาไม่ต ํ่ากวา่

ระดบัสามญั

วิศวกรกรณีพืน้ท่ี

เกิน 2,000

ตารางเมตรและ

มีความสงูของ

เนินดินเกิน 5

เมตรวิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

- 1 0 ชุด



ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันเพ่ิมเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

คาํนวณตอ้งเป็น

ผูไ้ดร้บั

ใบอนญุาตให้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดบัวฒุิ

วิศวกร)

8) ช่ือผูค้วบคมุงาน

(กรณีการถมดิน

ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน

ดินติดตอ่เป็นผืน

เดียวกนัเกิน

2,000 ตารางเมตร

และมีความ

สงูของเนินดิน

ตัง้แต่ 2 เมตรขึน้

ไปตอ้งเป็นผู้

ไดร้บัใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

สาขาวิศวกรรม

โยธา)

- 1 0 ชุด

9) ช่ือและท่ีอยูข่อง

ผูแ้จง้การถมดิน



16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -
17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลหมากหญ้า
โทร. 042-285146

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) ใบแจ้งการขุดดินถมดิน
2) หนังสือมอบอํานาจ


