
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้ถมดนิ 
หนว่ยงานที ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื อนไข (ถา้ม)ี ในการยื นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การถมดนิที#ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ#นจะตอ้งมอีงคป์ระกอบที#ครบถว้น ดงันี( 
         1.1การดาํเนนิการถมดนินั(นจะตอ้งเป็นการดาํเนนิการในทอ้งที#ที#พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบั ไดแ้ก ่
              1) เทศบาล 
              2) กรงุเทพมหานคร 
              3) เมอืงพัทยา 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ#นอื#นตามที#มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดตั (งขึ(น ซึ#งรัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกจิจา
นุเบกษา 
              5) บรเิวณที#มพีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 
              7) ทอ้งที#ซึ#งรัฐมนตรปีระกาศกําหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่น
ทอ้งถิ#นซึ#งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 
         1.2การดาํเนนิการถมดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะทําการถมดนิ
โดยมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิกวา่ระดับที#ดนิตา่งเจา้ของที#อยูข่า้งเคยีง และมพีื(นที#เกนิ 2,000 ตารางเมตร หรือมพีื(นที#เกนิกวา่ที#
เจา้พนักงานทอ้งถิ#นประกาศกําหนด ซึ#งการประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิ#นจะตอ้งไมเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กบัพระราชบญัญตักิาร
ขดุดนิและถมดนิ 
     2. การพจิารณารับแจง้การถมดนิ 
 เจา้พนักงานทอ้งถิ#นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที#เจา้พนักงานทอ้งถิ#นกําหนด เพื#อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนั นับแตว่นัที#
ไดร้ับแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ#นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนั นับแตว่นัที#มกีารแจง้ ถา้ผู ้
แจง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัที#ผูแ้จง้ไดร้ับแจง้ใหแ้กไ้ข ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ#นมอํีานาจออกคําสั#งใหก้ารแจง้เป็น
อนัสิ(นผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที#กําหนด ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ#นออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 3วนันับ
แตว่นัที#ไดร้ับแจง้ที#ถกูตอ้ง 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวัดสรุนิทร ์
32210 โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7412 Website: 
www.takean.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั (งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 

ข ั0นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ลําดบั ข ั0นตอน ระยะเวลา สว่นที รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูแ้จง้ยื#นเอกสารแจง้การถมดนิ ตามที#กําหนดใหเ้จา้พนักงาน
ทอ้งถิ#นดําเนนิการตรวจสอบขอ้มลู 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ#นดาํเนนิการตรวจสอบและพจิารณา (กรณี
ถกูตอ้ง) 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิ#นออกใบรับแจง้ และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับ
แจง้ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 



 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนผงับรเิวณที ประสงคจ์ะดําเนนิการถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตที ดนิและที ดนิบรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

โฉนดที ดนิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้ พรอ้ม
เจา้ของที ดนิลงนามรบัรองสําเนา ทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของที#ดนิตอ้งมหีนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของที#ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารในที#ดนิ) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจกรณีใหบุ้คคลอื นยื นแจง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที ดนิกรณทีี ดนิบคุคลอื น 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

รายการคํานวณ (กรณีการถมดนิที มพี ื0นท ี ของเนนิดนิตดิตอ่เป็น
ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร และมคีวามสงูของเนนิดนิ
ต ั0งแต ่2 เมตรข ึ0นไป วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ สาขาวศิวกรรม
โยธา ไมต่ํ ากวา่ระดบัสามญัวศิวกร กรณพีื0นที เกนิ 2,000 ตาราง
เมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิ 5 เมตร วศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ สาขาวศิวกรรมโยธา ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

10) 
 

ชื อผูค้วบคุมงาน (กรณีการถมดนิที มพี ื0นที ของเนนิดนิตดิตอ่เป็น
ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร และมคีวามสงูของเนนิดนิ
ต ั0งแต ่2 เมตรข ึ0นไป ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ สาขาวศิวกรรมโยธา) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 



ลําดบั ชื อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

11) 
 

ชื อและที อยูข่องผูแ้จง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบั ฉบบัละ 500 บาท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวัดสรุนิทร ์โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7412 Website : 

www.takean.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ผูว้า่ราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยดํ์ารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจังหวัด))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที# 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที# 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื อกระบวนงาน: การแจง้ถมดนิ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที#ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ#น (กระบวนงานบรกิารที#เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที เกี ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั#วไป 

พื0นที ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ#น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 
ระยะเวลาที กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี#ยตอ่เดอืน 0 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที  



 จํานวนคําขอที#มากที#สดุ 0 

 จํานวนคําขอที#นอ้ยที#สดุ 0 
 

ชื ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การแจง้ถมดนิ อบต.ตะเคยีน อนุพงศ ์สาํเนาคูม่อืประชาชน 29/10/2015 10:20 
 
 

เอกสารฉบับนี(ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที#เผยแพร่คูม่อื: - 


