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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตถมดิน 
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ�งถมดิน 
2. หน�วยงานเจ%าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ�ง  
5. กฎหมายท่ีให%อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข%อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีให%บริการ: ท�องถ่ิน  
8. กฎหมายข%อบังคับ/ข%อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข%อกําหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ข%อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน%อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ%างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การแจ�งถมดิน 21/05/2558 14.26  
11. ช�องทางการให%บริการ  

1) สถานท่ีให%บริการ เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง (กองช�าง) /ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป:ดให%บริการ เปCดให�บริการวันจันทรDถึงวันศุกรD (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12.  หลักเกณฑ= วิธีการ เง่ือนไข(ถ%ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การถมดินท่ีต�องแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินจะต�องมีองคDประกอบท่ีครบถ�วนดังนี้ 
1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะต�องเปIนการดําเนินการในท�องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและ

ถมดินใช�บังคับได�แก� 
๑) เทศบาล 
๒) กรุงเทพมหานคร 
๓) เมืองพัทยา 
๔) องคDกรปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
๕) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให�ใช�บังคับกฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคาร 
๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว�าด�วยการผังเมือง 
๗) ท�องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให�ใช�บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช�กับ

กรณีองคDการบริหารส�วนท�องถ่ินซ่ึงไม�อยู�ในเขตควบคุมอาคารและไม�อยู�ในเขตผังเมืองรวม) 
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1.2 การดําเนินการถมดินเข�าลักษณะตามมาตรา 26 แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงคDจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว�าระดับท่ีดินต�างเจ�าของท่ีอยู�ข�างเคียงและมีพ้ืนท่ีเกิน 
2,000 ตารางเมตรหรือมีพ้ืนท่ีเกินกว�าท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินประกาศกําหนดซ่ึงการประกาศของเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินจะต�องไม�เปIนการขัดหรือแย�งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

2. การพิจารณารับแจ�งการถมดิน เจ�าพนักงานท�องถ่ินต�องออกใบรับแจ�งตามแบบท่ีเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ินกําหนดเพ่ือเปIนหลักฐานการแจ�งภายใน 7วันนับแต�วันท่ีได�รับแจ�งถ�าการแจ�งเปIนไปโดยไม�ถูกต�องให�  
เจ�าพนักงานท�องถ่ินแจ�งให�แก�ไขให�ถูกต�องภายใน 7วันนับแต�วันท่ีมีการแจ�งถ�าผู�แจ�งไม�แก�ไขให�ถูกต�องภายใน  
7 วันนับแต�วันท่ีผู�แจ�งได�รับแจ�งให�แก�ไขให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให�การแจ�งเปIนอันสิ้นผลกรณี
ถ�าผู�แจ�งได�แก�ไขให�ถูกต�องภายในเวลาท่ีกําหนดให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบรับแจ�งให�แก�ผู�แจ�งภายใน 3 วัน
นับแต�วันท่ีได�รับแจ�งท่ีถูกต�อง 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให%บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู�แจ�งยื่นเอกสารแจ�งการ   
ถมดินตามท่ีกําหนดให�    
เจ�าพนักงานท�องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบข�อมูล 
 

1 วัน -  

2) การพิจารณา 
 

เจ�าพนักงานท�องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต�อง) 
 

5 วัน -  

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ�าพนักงานท�องถ่ินออกใบ
รับแจ�งและแจ�งให�ผู�แจ�งมา
รับใบรับแจ�ง 
 

1 วัน -  

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

14.  งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล%ว  
      ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู%ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู%ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคDจะ
ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณข�างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต�นฉบับทุกหน�า
พร�อมเจ�าของท่ีดิน
ลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน�า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู�ขออนุญาต
ไม�ใช�เจ�าของท่ีดิน
ต�องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ�าของ
ท่ีดินให�ก�อสร�าง
อาคารในท่ีดิน) 

5) หนังสือมอบอํานาจ
กรณีให�บุคคลอ่ืน
ยื่นแจ�งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของ
เจ�าของท่ีดินกรณี
ท่ีดินบุคคลอ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ 
(กรณีการถมดินท่ีมี
พ้ืนท่ีของเนินดิน
ติดต�อเปIนผืน

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู%ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูง
ของเนินดินต้ังแต� 2 
เมตรข้ึนไปวิศวกร
ผู�ออกแบบและ
คํานวณต�องเปIนผู�
ได�รับใบอนุญาตให�
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม�ต่ํากว�า
ระดับสามัญวิศวกร
กรณีพ้ืนท่ีเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูง
ของเนินดินเกิน 5 
เมตรวิศวกร
ผู�ออกแบบและ
คํานวณต�องเปIนผู�
ได�รับใบอนุญาตให�
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) ชื่อผู�ควบคุมงาน 
(กรณีการถมดินท่ีมี
พ้ืนท่ีของเนินดิน
ติดต�อเปIนผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูง
ของเนินดินต้ังแต� 2 
เมตรข้ึนไปต�องเปIน
ผู�ได�รับใบอนุญาต

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู%ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

9) ชื่อและท่ีอยู�ของผู�
แจ�งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียมต�อฉบับฉบับละ 500 บาท 
ค�าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช�องทางการร%องเรียน 

1) ช�องทางการร%องเรียน  เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง (กองช�าง)  
หมายเหตุ  โทรศัพทD ๐๓๒-744241  081 -8575350 นายกเทศมนตรีตําบลบ�านฆ�อง 
087 – 1614389 ปลัดเทศบาลฯ 

2) ช�องทางการร%องเรียน เว็บไซตD  www.baankhong.go.th 
หมายเหตุ  

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอรDม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
      - 

 
 
 

วันท่ีพิมพ=  
สถานะ  
จัดทําโดย สุมน  พรพิทักษDพงศD 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  ทองสาด 
เผยแพร�โดย  


