
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การแจงถมดิน 
หนวยงานเจาของ
กระบวนงาน 

กองชาง  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

- พ.ร.บ.  การขดุดินและถมดนิ พ.ศ. 2543 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองชาง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

( มีพักเทีย่ง ) 
 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

   1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมอีงคประกอบที่ครบถวนดังนี ้

     1.1การดําเนินการถมดนินั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองทีท่ี่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพทัยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึง่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช 

                  กจิจานุเบกษา 

              5) บริเวณที่มพีระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผงัเมือง 

              7) ทองที่ซึง่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญติัการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ 

                  บริหารสวนทองถิ่นซึง่ไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

      1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ

ถมดินโดยมีความสงูของเนนิดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพืน้ที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี

พื้นที่เกนิกวาที่เจาพนักงานทองถิน่ประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนกังานทองถิน่จะตองไมเปนการขัดหรือ

แยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 

เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิน่กําหนดเพื่อเปนหลกัฐานการแจงภายใน 7วันนับ

แตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถกูตองใหเจาพนักงานทองถิน่แจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มี

การแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวนัที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออก

คําสั่งใหการแจงเปนอนัสิน้ผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิน่ออกใบรับ

แจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถกูตอง 

 



การถมดินลกึสูงเกินกวาที่ดินขางเคียง และพืน้ที่นอยกวา 2,000 ตารางเมตร ( 1 ไร 1 งาน) 

- ไมตองแจง - 
ตองทํารางระบายน้าํพอที่จะไมทาํใหน้ําทวม 

ที่ดินขางเคียงหรือบุคคลอื่น 

การถมดินลกึสูงเกินกวาที่ดินขางเคียง และพืน้ที่มากกวา 2,000 ตารางเมตร ( 1 ไร 1 งาน) 

- ตองแจง - 
ตองทํารางระบายน้าํพอที่จะไมทาํใหน้ําทวม 

ที่ดินขางเคียงหรือบุคคลอื่น 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถม

ดินตามที่กําหนดใหเจา

พนกังานทองถิ่นดําเนนิการ

ตรวจสอบขอมูล 

1 วัน - กองชาง  เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนนิการตรวจสอบและ

พิจารณา (กรณีถูกตอง) 

5 วัน - กองชาง  เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ

รับแจงและแจงใหผูแจงมา

รับใบรับแจง 

1 วัน - กองชาง  เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วัน 

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

- ยังไมผานการดําเนนิการลดขั้นตอน   

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 



15.2) เอกสารอื่น ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม  

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แผนผังบริเวณที่

ประสงคจะ

ดําเนนิการถมดิน 

 

- 1 0 ชุด - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่ดินและที่ดิน

บริเวณขางเคยีง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทกุ

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทกุหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของทีดิ่น

ตองมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน) 

5) 

หนงัสือมอบ

อํานาจกรณีให

บุคคลอื่นยื่นแจง

การถมดนิ 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนงัสือยนิยอม

ของเจาของทีดิ่น

กรณีที่ดินบุคคล

อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคํานวณ 

(กรณีการถมดนิ

ที่มีพืน้ที่ของเนิน

ดินติดตอเปนผืน

เดียวกนัเกนิ 

2,000 ตาราง

- 1 0 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เมตรและมีความ

สูงของเนินดนิ

ต้ังแต 2 เมตรขึ้น

ไปวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปน

ผูไดรับ

ใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาไมตํ่ากวา

ระดับสามัญ

วิศวกรกรณีพืน้ที่

เกิน 2,000 

ตารางเมตรและ

มีความสงูของ

เนินดนิเกนิ 5 

เมตรวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณตองเปน

ผูไดรับ

ใบอนุญาตให

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธาระดับวุฒิ

วิศวกร) 

8) 

ชื่อผูควบคุมงาน 

(กรณีการถมดนิ

ที่มีพืน้ที่ของเนิน

ดินติดตอเปนผืน

- 1 0 ชุด - 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เดียวกนัเกนิ 

2,000 ตาราง

เมตรและมีความ

สูงของเนินดนิ

ต้ังแต 2 เมตรขึ้น

ไปตองเปนผู

ไดรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรม

โยธา) 

9) 
ชื่อและที่อยูของผู

แจงการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
คาธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการถมดิน ฉบับละ  500  บาท 

ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบฟอรม 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


