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คู่มือสาํหรับประชาชน : การแจ้งถมดนิ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้หม่ จงัหวดัลําปาง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน : การแจ้งถมดนิ 
 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จงัหวดัลําปาง 
 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น  
(กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง   
 

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง : 
1) พ.ร.บ.  การขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั
วไป  
 

7. พื 4นที�ให้บริการ : ท้องถิ
น  
 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7 วนั 
 

9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด  0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด  0  
 

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดนิ อบต.วิเชตนคร 
  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการกองช่าง อบต.วิเชตนคร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที&ทางราชการกําหนด)  
ตั(งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 1.การถมดนิที�ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ�นจะต้องมีองค์ประกอบที�ครบถ้วน ดังนี 4 
     1.1 การดําเนินการถมดนินั <นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที
ที
พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั 
ได้แก่ 
        1) เทศบาล 
        2) กรุงเทพมหานคร 
        3) เมืองพทัยา 
        4) องค์กรปกครองสว่นท้องถิ
นอื
นตามที
มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั <งขึ <น ซึ
งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 
            ราชกิจจานเุบกษา 
        5) บริเวณที
มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
        6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
        7) ท้องที
ซึ
งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ  
 (ใช้กบักรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ
นซึ
งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
1.2 การดําเนินการถมดนิเข้าลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิคือประสงค์จะทําการถม
ดนิโดยมีความสงูของเนินดนิเกินกวา่ระดบัที
ดนิตา่งเจ้าของที
อยูข้่างเคียง และมีพื <นที
เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื <นที

เกินกวา่ที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นประกาศกําหนด ซึ
งการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิ
นจะต้องไมเ่ป็นการขดัหรือแย้งกบั
พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิ 
2. การพจิารณารับแจ้งการถมดนิ 
เจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นกําหนด เพื
อเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7 วนั  
นบัแตว่นัที
ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไมถ่กูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7 วนั นบัแต่
วนัที
มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจ
ออกคําสั
งให้การแจ้งเป็นอนัสิ <นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที
กําหนด ให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นออกใบ
รับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วนันบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งที
ถกูต้อง 
 

13. ขั 4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั 4นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื
นเอกสารแจ้งการถมดนิ 
ตามที
กําหนดให้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ
นดําเนินการตรวจสอบ
ข้อมลู 

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร 
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ที� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอียดของ 

ขั 4นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นดําเนินการ
ตรวจสอบและพิจารณา  
(กรณีถกูต้อง) 
 

5 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นออกใบรับ
แจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 
 

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบริการนี 4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั <นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั - 

 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ - 

 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสารยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แผนผงับริเวณที!ประสงค์จะ

ดําเนินการถมดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
แผนผงัแสดงเขตที!ดนิและที!ดนิ

บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสารยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
แบบแปลน รายการประกอบแบบ

แปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

 

โฉนดที!ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาด

เทา่ต้นฉบบัทกุหน้า พร้อมเจ้าของ

ที!ดนิลงนามรับรองสําเนา ทกุหน้า 

 

- 

 

0 

 

1 

 

ชดุ 

(กรณีผู้ขอ

อนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของที!ดินต้องมี

หนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที!ดนิ

ให้ก่อสร้างอาคาร

ในที!ดนิ) 

5) 
หนงัสือมอบอํานาจกรณีให้บคุคลอื!น

ยื!นแจ้งการถมดนิ 

- 1 0 ชดุ - 

6) 
หนงัสือยินยอมของเจ้าของที!ดนิกรณี

ที!ดนิบคุคลอื!น 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รายการคํานวณ  

(กรณีการถมดนิที!มีพื 5นที!ของเนินดนิ
ตดิตอ่เป็นผืนเดียวกนัเกิน 2,000 

ตารางเมตร และมีความสงูของเนิน

ดนิตั 5งแต ่2 เมตรขึ 5นไป วิศวกร

ผู้ออกแบบและคํานวณต้องเป็นผู้

ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ สาขาวิศวกรรม
โยธา ไมตํ่!ากวา่ระดบัสามญัวิศวกร 

กรณีพื 5นที!เกิน 2,000 ตารางเมตรและ

มีความสงูของเนินดนิเกิน 5 เมตร 

วิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณต้อง

เป็นผู้ได้รับใบอนญุาตให้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ สาขา
วิศวกรรมโยธา ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสารยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 

ชื!อผู้ควบคมุงาน(กรณีการถมดนิที!มี

พื 5นที!ของเนินดินติดตอ่เป็นผืน

เดียวกนัเกิน 2,000 ตารางเมตร และ

มีความสงูของเนินดนิตั 5งแต ่2 เมตร

ขึ 5นไป ต้องเป็นผู้ ได้รับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชดุ - 

9) ชื!อและที!อยูข่องผู้แจ้งการถมดนิ - 1 0 ชดุ - 

 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม   500 บาท 
หมายเหตุ – 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  อบต.วิเชตนคร โทร. 054 369847 

หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ว่าราชการจงัหวดัลําปาง 

หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ลําปาง) 
3) ช่องทางการร้องเรียน  กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ – 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที& 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที& 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั(งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที& 6) 

2.  
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4) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที& 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั <นที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลวิเชตนคร 

อําเภอแจ้หม่ จงัหวดัลําปาง สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่
โดย 

- 

 
 

 
 


