
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงถมดิน 

หนวยงานที่ใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลทุงสง อําเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้ 

         1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ

ไดแก 

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมืองพัทยา 

              4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

              7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถ่ินซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2 การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทํา

การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี

พ้ืนที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

     2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วันนับแต

วันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มีการแจง

ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการ

แจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจง

ภายใน 3วันนับแตวันที่ไดรับแจงท่ีถูกตอง 

 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานที่ใหบริการ 
เลขที่ 1 หมูที 9 องคการบริหารสวนตําบลทุงสงอําเภอนาบอน
จังหวัดนครศรีธรรมราช /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
หมายเหตุ: กองชาง 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 วัน 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูแจงย่ืนเอกสารแจงการถมดินตามที่กําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบขอมูล 
หมายเหตุ: องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน 

1 วัน องคการบริหาร 
สวนตําบลทุงสงอําเภอ

นาบอนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกตอง) 
หมายเหตุ: องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน 

5 วัน องคการบริหาร 
สวนตําบลทุงสงอําเภอ

นาบอนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงและแจงใหผูแจงมารับใบรับ
แจง 
หมายเหตุ: องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน 

1 วัน องคการบริหาร 
สวนตําบลทุงสงอําเภอ

นาบอนจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ- 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง  0  ชุด 
สําเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงคจะดําเนินการถมดิน 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ- 
 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 
ฉบับจริง  0  ชุด 
สําเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ(กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอื่นย่ืนแจงการถมดิน 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

รายการคํานวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต 2 
เมตรขึ้นไปวิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวา
ระดับสามัญวิศวกรกรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความ
สูงของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ- 
 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
10) 

 
ช่ือผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นท่ีของเนินดินติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต 2 
เมตรขึ้นไปตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

11) 
 

ช่ือและท่ีอยูของผูแจงการถมดิน 
ฉบับจรงิ  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) เลขที่ 1 หมูที่ 9 องคการบริหารสวนตําบลทุงสงโทร 0 - 7530 - 0800 ตอ 5 หรือเว็บไซต 

www.thungsong.go.th 
หมายเหตุ: หรือรองเรียนดวยตนเองตูรับฟงความคดิเห็นตั้งอยูที่องคการบริหารสวนตําบลทุงสง 
 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 



- 
 

 

ช่ือกระบวนงาน:การแจงถมดิน 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมอืงกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี


