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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งถมดนิ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัอําเภอดอนสกัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การแจ้งถมดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกัอําเภอดอนสกัจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื 4นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิการขดุดินและถมดนิพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดนิองค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกั  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการส่วนโยธาองค์การบริหารส่นตําบลดอนสกั 114 ม.9 ต.ดอนสกัอ.ดอนสกัจ.สรุาษฎร์ธานีโทร 
077-371857/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั-งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที+ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
 
ตามพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ.2543 ข้อแนะนําเกี
ยวกบัการถมดนิ 
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- ดนิหมายความรวมถึงหินกรวดหรือทรายและอินทรียวตัถตุา่งๆที
เจือปนกบัดนิ 
 
- พื Cนดนิหมายความวา่พื Cนผิวของที
ดนิที
เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
 
- บอ่ดนิหมายความวา่แอง่บอ่สระหรือช่องวา่งใต้พื Cนดนิที
เกิดจากการขดุดิน 
 
- ถมดนิหมายความว่าการกระทําใดๆตอ่ดนิหรือพื Cนดนิเพื
อให้ระดบัดนิสงูขึ Cนกวา่เดมิ 
 
- เนินดินหมายความว่าดินที
สงูขึ Cนกวา่ระดบัพื Cนดนิโดยการถมดนิ 
 
- แผนผงับริเวณหมายความวา่แผนที
แสดงสภาพของที
ดินที
ตั Cงและขอบเขตของที
ดนิที
จะขดุดินหรือถมดนิ 
 
รวมทั Cงที
ดนิและสิ
งปลกูสร้างที
อยูข้่างเคียง 
 
- รายการหมายความวา่ข้อความชี Cแจงรายละเอียดเกี
ยวกบัชนิดของดนิความลกึของบอ่ดนิที
จะขดุดนิหรือ 
 
ความสงูของเนินดนิที
จะถมดินความลาดเอียงของบอ่ดนิหรือเนินดนิระยะหา่งจากขอบบอ่ดนิหรือเนินดนิ 
 
ถึงที
ดนิหรือสิ
งปลกูสร้างของบคุคลอื
นวิธีการป้องกนัการพงัทลายของดนิหรือสิ
งปลกูสร้างและวิธีการใน 
 
การถมดนิ 
 
ลกัษณะการถมดนิที
ต้องขออนญุาต 
 
- การถมดนิที
มีความสงูของเนินดนิเกินกวา่ระดบัที
ดินตา่งเจ้าของที
อยูข้่างเคียงกนัและมีพื Cนที
ของเนินดนิ 
 
ไมเ่กิน๒,๐๐๐ตารางเมตรและต้องจดัให้มีการระบายนํ Cาเพียงพอที
ไมก่่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้า 
 
ของที
อยู่ข้างเคียงหรือบคุคลอื
น 
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- การถมดนิที
มีพื Cนที
ของเนินดนิเกิน๒,๐๐๐ตารางเมตรนอกจากจะต้องจดัให้มีการระบายนํ Cาจะต้องแจ้ง 
 
การถมดนิตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นตามแบบที
กําหนด 
 
 
13. ขั 4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั4นตอน 
รายละเอียดของขั 4นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ยื
นขออนญุาตยื
นแบบขอ
อนญุาตขดุดนิและถมดนิ 
 

15 นาที - - 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที
ธุรการตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1 วนั - - 

3) 
การพิจารณา 
 

นายชา่งตรวจแบบแปลน/
สถานที
 
 

2 วนั - - 

4) การพิจารณา 
 

ผอ.กองทานตรวจ 
 

2 วนั - - 

5) 

การพิจารณา 
 

ปลดัอบต.ทานตรวจ
เห็นชอบและเสนอนายก
อบต. 
 

1 วนั - - 

6) 
การพิจารณา 
 

นายกอบต.พิจารณาออกใบ
รับแจ้ง 
 

1 วนั - - 

7) 
- 
 

ผู้ ยื
นขอชําระคา่ธรรมเนียม
และรับใบอนญุาต 
 

15 นาที - - 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบริการนี 4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Cนตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้าน 

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
หนงัสือมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีที�มอบ

อํานาจให้บคุคล

อื�นแจ้งแทน) 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ้านของเจ้าของ

ที�ดนิ 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ขออนญุาต

ไมใ่ชเ่จ้าของที�ดนิ) 

3) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน

เจ้าของที�ดิน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ขออนญุาต

ไมใ่ชเ่จ้าของที�ดนิ) 

4) 
หนงัสือยินยอม

ของเจ้าของที�ดนิ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีให้ผู้ อื�นถม

ดนิ) 

5) 
สําเนาเอกสาร

สิทธิ0ในที�ดนิที�ถม

ดนิ 

- 0 1 ฉบบั - 

6) แผนผงับริเวณ - 1 0 ฉบบั - 

7) 
แบบแปลนและ

รายการประกอบ

- 1 0 ฉบบั - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แบบแปลน 

8) 

สําเนารายการ

คํานวน(การ

ป้องกนัการ

พงัทลายของดนิ) 

- 0 1 ฉบบั - 

9) 
เอกสารแสดง

วิธีการถมดนิ 

- 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ค่าธรรมเนียมฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนสว่นโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลดอนสกั 114 หมู ่9 ต.ดอนสกัอ.ดอนสกัจ.สรุาษฎร์

ธานีโทร 077-371857 
หมายเหตุ( 
) 

2) ช่องทางการร้องเรียนผู้ว่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดัทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที+ 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที+ 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) ใบรับแจ้งการขดุดนิ/ถมดนิ 

- 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 28/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Cนที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลดอนสกั

อําเภอดอนสกัจงัหวดัสรุาษฎร์
ธานีสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


