
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงถมดิน 

หนวยงานที่ใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังน้ี 

         1.1 การดําเนินการถมดินน้ันจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร

สวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2 การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ

ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นท่ี

เกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

      2. การพิจารณารับแจงการถมดิน เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด

เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงให

แกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันท่ีมีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไข

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําส่ังใหการแจงเปนอันส้ินผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจา

พนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันท่ีไดรับแจงที่ถูกตอง 

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 

(หมายเหตุ: -) 

กองชาง อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

โทร.0-3439-3427-8/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน

ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการถมดินตามท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบขอมูล 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการถมดิน)) 

1 วัน - 

 

2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกตอง) 

(หมายเหตุ: (กองชา งอบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการถมดิน)) 

5 วัน - 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงและแจงใหผูแจงมารับใบรับแจง 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการถมดิน)) 

1 วัน - 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ- 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะดําเนินการถมดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

4) 

 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

6) 

 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของท่ีดิน

ลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ(กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของ

เจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 

 

หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอ่ืนย่ืนแจงการถมดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

8) 

 

หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

9) 

 

รายการคํานวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินต้ังแต 2 เมตร

ข้ึนไปวิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมตํ่ากวาระดับสามัญวิศวกร

กรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

วิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบ อนุญาตใหประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

10) 

 

ช่ือผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินท่ีมีพื้นท่ีของเนินดินติดตอเปนผืน

เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินต้ังแต 2 เมตร

ข้ึนไป ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา

วิศวกรรมโยธา) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

11) 

 

ช่ือและท่ีอยูของผูแจงการถมดิน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 500 บาท 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) นิติกร งานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด อบต.บางเตย 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต อบต.บางเตย (http://www.bangtoei-sao.go.th) 

2. ทางโทรศัพท 0-3439-3427-8 

3. ทางไปรษณีย อบต.บางเตย  9/99 ม.1 อ.สามพราน จ.นคปฐม 73210 

4. รองเรียนดวยตนเอง 

5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ อบต.บางเตย) 

)) 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

2) ผูวาราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโล กเขตดุสิ ตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 

ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

ชื่อกระบวนงาน:(ใสช่ือกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ช่ือหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ:(ใสช่ือประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสช่ือประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ:(ใสช่ือก.ม.ท่ีใหอํานาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ) 

พ้ืนที่ใหบริการ:(ใสพื้นท่ีใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายท่ีกําหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด) 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 




