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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดิน 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงำน:การแจง้ถมดิน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจง้  

5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  การขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7 วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ถมดิน 21/05/2558 14:26  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั ต าบลบือมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 

โทรศพัท.์ 073-299985   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.(มีพกัเท่ียง) 

 

12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.การถมดินท่ีตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีครบถว้นดงัน้ี 
         1. การด าเนินการถมดินนั้นจะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งท่ีท่ีพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดินใชบ้งัคบัไดแ้ก่ 
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              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน (ใชก้บักรณีองคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 

         1.2การด าเนินการถมดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญติัการขุดดินและถมดินคือประสงคจ์ะท าการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวา่ระดบัท่ีดินต่างเจา้ของท่ีอยูข่า้งเคียงและมีพื้นท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นท่ี
เกินกวา่ท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศก าหนดซ่ึงการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะตอ้งไม่เป็นการขดัหรือแยง้กบั
พระราชบญัญติัการขดุดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจง้การถมดิน 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนันบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัท่ีมีการ
แจง้ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัท่ีผูแ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่ง
ใหก้ารแจง้เป็นอนัส้ินผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายในเวลาท่ีก าหนดให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบรับแจง้ใหแ้ก่
ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ท่ีถูกตอ้ง 
 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การถม
ดินตามท่ีก าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มูล 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

2) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 5 วนั - (องคก์รปกครอง
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

 ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอ้ง) 
 

ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบ
รับแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มา
รับใบรับแจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ - 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณท่ี
ประสงค์จะ
ด ำเนินกำรถมดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

2) แผนผงัแสดงเขต - 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ท่ีดนิและท่ีดนิ
บริเวณข้ำงเคียง 

3) 
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เทำ่ต้นฉบบัทกุ
หน้ำพร้อม
เจ้ำของท่ีดินลง
นำมรับรอง
ส ำเนำทกุหน้ำ 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ขออนญุำต
ไมใ่ชเ่จ้ำของท่ีดนิ
ต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของ
เจ้ำของท่ีดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรใน
ท่ีดนิ) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจกรณีให้
บคุคลอ่ืนย่ืนแจ้ง
กำรถมดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของท่ีดนิ
กรณีท่ีดินบคุคล
อ่ืน 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 
(กรณีกำรถมดนิ
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดนิติดตอ่เป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม
สงูของเนินดนิ
ตัง้แต ่2 เมตรขึน้

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนญุำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สำขำวิศวกรรม
โยธำไมต่ ่ำกวำ่
ระดบัสำมญั
วิศวกรกรณีพืน้ท่ี
เกิน 2,000 
ตำรำงเมตรและ
มีควำมสงูของ
เนินดนิเกิน 5 
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนญุำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สำขำวิศวกรรม
โยธำระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

8) 

ช่ือผู้ควบคมุงำน 
(กรณีกำรถมดนิ
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดนิติดตอ่เป็นผืน

- 1 0 ชดุ - 



 

 

98 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เดียวกนัเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม
สงูของเนินดนิ
ตัง้แต ่2 เมตรขึน้
ไปต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สำขำวิศวกรรม
โยธำ) 

9) 
ช่ือและท่ีอยูข่องผู้
แจ้งกำรถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนียม500 บาท 

หมำยเหตุ - 
 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั ต าบลบือมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 
โทรศพัท ์ 073-299985   

เวบ็ไซต ์: www.buemang.go.th 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

วนัทีพ่มิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย น.ส.มลฤษร  มโนกิตติพนัธ์ 
อนุมัติโดย นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ 
เผยแพร่โดย น.ส.สุจรรยา  เพชรรัตน์ 

 
 

 
 


