
คูม่ือส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ถมดนิ 

หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร 

:เทศบำลต ำบลทุง่น้อยอ ำเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติรกระทรวงมหำดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.กำรถมดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่จะตอ้งมีองค์ประกอบทีค่รบถ้วนดงัน้ี 

         

1.1กำรด ำเนินกำรถมดนินัน้จะตอ้งเป็นกำรด ำเนินกำรในทอ้งทีท่ีพ่ระรำชบญัญตักิำรขุ

ดดนิและถมดนิใช้บงัคบัไดแ้ก ่

              1) เทศบำล 

              2) กรุงเทพมหำนคร 

              3) เมืองพทัยำ 

              4) 

องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตำมที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะจดัต ัง้ขึน้ซึง่รฐัมนตรีประกำ

ศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ 

              5) บรเิวณทีม่ีพระรำชกฤษฎกีำใหใ้ช้บงัคบักฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคมุอำคำร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรผงัเมือง 

              7) 

ทอ้งทีซ่ึง่รฐัมนตรีประกำศก ำหนดใหใ้ช้บงัคบัพระรำชบญัญตักิำรขุดดนิและถมดนิ 

(ใช้กบักรณีองคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่ซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคุมอำคำรและไมอ่ยูใ่นเขตผ ั

งเมืองรวม) 

         1.2กำรด ำเนินกำรถมดนิเขำ้ลกัษณะตำมมำตรำ 26 

แหง่พระรำชบญัญตักิำรขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะท ำกำรถมดนิโดยมีควำมสูงของเ

นินดนิเกนิกวำ่ระดบัทีด่นิตำ่งเจำ้ของทีอ่ยูข่ำ้งเคยีงและมีพื้นทีเ่กนิ 2,000 

ตำรำงเมตรหรือมีพืน้ทีเ่กนิกวำ่ทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ประกำศก ำหนดซึง่กำรประกำศขอ

งเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นกำรขดัหรือแยง้กบัพระรำชบญัญตักิำรขุดดนิและถม

ดนิ 

     2. กำรพจิำรณำรบัแจง้กำรถมดนิ 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรบัแจง้ตำมแบบทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนดเพือ่เป็นห

ลกัฐำนกำรแจง้ภำยใน 

7วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้ถำ้กำรแจง้เป็นไปโดยไมถู่กตอ้งใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถิน่แจง้ใ

หแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภำยใน 7วนันบัแตว่นัทีม่ีกำรแจง้ถำ้ผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขใหถู้กตอ้งภำยใน 

7วนันบัแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถิน่มีอ ำนำจออกค ำส ั่งใหก้ำ



รแจง้เป็นอนัสิน้ผลกรณีถำ้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนดใหเ้จำ้พนกังำน

ทอ้งถิน่ออกใบรบัแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภำยใน 3วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้ทีถู่กตอ้ง 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองช่ำงเทศบำลต ำบลทุง่น้อยอ ำเภอโพทะเล
จงัหวดัพจิติร/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 

 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :7 วนั 

ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผูแ้จง้ยืน่เอกสำรแจง้กำรถมดนิตำมทีก่ ำหน
ดใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรตรวจสอ
บขอ้มูล 

1 วนั - 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ด ำเนินกำรตรวจสอบแล
ะพจิำรณำ (กรณีถูกตอ้ง) 

5 วนั - 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ออกใบรบัแจง้และแจง้ใ
หผู้แ้จง้มำรบัใบรบัแจง้ 

1 วนั - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

2) หนงัสือรบัรองนิตบิคุคล - 



ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

 ฉบบัจรงิ0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหตุ- 

3) 
 

แผนผงับรเิวณทีป่ระสงค์จะด ำเนินกำรถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขำ้งเคียง 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

5) 
 

แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรือส.ค.1 
ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทกุหน้ำพรอ้มเจำ้ของทีด่นิลงนำ
มรบัรองส ำเนำทกุหน้ำ 
ฉบบัจรงิ0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหตุ(กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่เจำ้ของทีด่นิตอ้
งมีหนงัสือยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้งอำค
ำรในทีด่นิ) 

- 

7) 
 

หนงัสือมอบอ ำนำจกรณีใหบ้คุคลอืน่ยืน่แจง้กำรถ
มดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

8) 
 

หนงัสือยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิกรณีทีด่นิบุคคลอื่
น 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 



ล ำด ั
บ 

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

9) 
 

รำยกำรค ำนวณ 
(กรณีกำรถมดนิทีม่พีื้นทีข่องเนินดนิตดิตอ่เป็นผื
นเดยีวกนัเกนิ 2,000 
ตำรำงเมตรและมีควำมสูงของเนินดนิต ัง้แต ่2 
เมตรขึน้ไปวศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณตอ้งเป็
นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอบวชิำชีพวศิวกรรม
ควบคุมสำขำวศิวกรรมโยธำไมต่ ่ำกวำ่ระดบัสำม ั
ญวศิวกรกรณีพืน้ทีเ่กนิ 2,000 
ตำรำงเมตรและมีควำมสูงของเนินดนิเกนิ 5 
เมตรวศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้ ั
บใบอนุญำตใหป้ระกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม
สำขำวศิวกรรมโยธำระดบัวุฒวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

10) 
 

ชื่อผูค้วบคุมงำน 
(กรณีกำรถมดนิทีม่พีื้นทีข่องเนินดนิตดิตอ่เป็นผื
นเดยีวกนัเกนิ 2,000 
ตำรำงเมตรและมีควำมสูงของเนินดนิต ัง้แต ่2 
เมตรขึน้ไปตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบวชิ
ำชีพวศิวกรรมควบคุมสำขำวศิวกรรมโยธำ) 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

11) 
 

ชื่อและทีอ่ยูข่องผูแ้จง้กำรถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนียม 

ล ำด ั
บ 

รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบบัฉบบัละ 500 บำท คำ่ธรรมเนียม 500 บำท 



ล ำด ั
บ 

รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

(หมำยเหต:ุ -)  
 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำด ั
บ 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรุงเทพมหำนครรอ้งเรียนผำ่นกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง 
(หมำยเหต:ุ (1. ทำงอนิเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศพัท ์(ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที ่6 : 02-299-
4000) 
3. ทำงไปรษณีย ์(224 ถ.พระรำม 9 แขวงหว้ยขวำงเขตหว้ยขวำงกรุงเทพฯ 
10320  
และ 218/1 ถ.พระรำมที ่6 แขวงสำมเสนในเขตพญำไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูย์ด ำรงธรรมกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟงัควำมคดิเห็น 
(ต ัง้อยูณ่ศูนย์บรกิำรขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำรถนนพระรำมที ่6) 

2) ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
(หมำยเหต:ุ (ผำ่นศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจงัหวดัทกุจงัหวดั)) 

3) ศูนย์บรกิำรประชำชนส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 
10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำด ั
บ 

ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบขถด.1 
(หมำยเหต:ุ -) 

 

หมำยเหต ุ

- 
 



 

 

ชื่อกระบวนงำน:กำรแจง้ถมดนิ 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธำธกิำรและผงัเมืองกรมโยธำธกิำรและผงัเ

มืองกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 

(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รบัแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  กำรขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระดบัผลกระทบ:บรกิำรท ั่วไป 

พื้นทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระรำชบญัญตักิำรขุดดนิและถมดนิพ.

ศ. 2543 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 7.0 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 

 

ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน:กำรขออนุญำตถมดนิส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อย 

 

 

เอกสำรฉบบัน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศนูย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส ำหรบัประ

ชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่ือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


