
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้ถมดนิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลหนองบวัโคก อําเภอจัตรัุส จังหวดัชยัภมู ิกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การถมดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้น ดงันี้ 
         1.1การดําเนนิการถมดนินัน้จะตอ้งเป็นการดําเนนิการในทอ้งทีท่ีพ่ระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคับ ไดแ้ก ่
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมอืงพัทยา 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ 
ซึง่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 
              5) บรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคับกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 
              7) ทอ้งทีซ่ ึง่รัฐมนตรปีระกาศกําหนดใหใ้ชบ้งัคับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ 
(ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ซึง่ไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 
         1.2การดําเนนิการถมดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 
แหง่พระราชบัญญัตกิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะทําการถมดนิโดยมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิกวา่ระดับทีด่นิตา่งเจา้ของทีอ่ยู่
ขา้งเคยีง และมพีืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตารางเมตร หรอืมพีืน้ทีเ่กนิกวา่ทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศกําหนด 
ซึง่การประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ 
     2. การพจิารณารับแจง้การถมดนิ 
 เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่กําหนด เพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนั 
นับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถู่กตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนั 
นับแตว่นัทีม่กีารแจง้ ถา้ผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ข 
ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจออกคําสัง่ใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้ผล กรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีกํ่าหนด 
ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 3วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ทีถ่กูตอ้ง 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก  230 ม. 9  ตําบลหนองบัวโคก  
อําเภอจัตรัุส จังหวดัชยัภมู ิ 36220 เบอรโ์ทร 
044802095/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การถมดนิ 
ตามทีกํ่าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบขอ้มูล 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบและพจิารณา 
(กรณีถกูตอ้ง) 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ 
และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับแจง้ 

1 วนั เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการถมดนิ))  

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แผนผงับรเิวณทีป่ระสงคจ์ะดําเนนิการถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้ 
พรอ้มเจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนา ทุกหนา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ
(กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิตอ้งมหีนังสอืยนิยอมของเจา้ของที่
ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารในทีด่นิ) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจกรณีใหบุ้คคลอืน่ยืน่แจง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิกรณีทีด่นิบุคคลอืน่ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

รายการคํานวณ 
(กรณีการถมดนิทีม่พี ืน้ทีข่องเนนิดนิตดิตอ่เป็นผนืเดยีวกนัเกนิ 
2,000 ตารางเมตร และมคีวามสงูของเนนิดนิต ัง้แต ่2 เมตรขึน้ไป 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอ
บวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ สาขาวศิวกรรมโยธา 
ไมตํ่า่กวา่ระดบัสามญัวศิวกร กรณีพืน้ทีเ่กนิ 2,000 
ตารางเมตรและมคีวามสูงของเนนิดนิเกนิ 5 เมตร 
วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอ
บวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ สาขาวศิวกรรมโยธา ระดบัวุฒวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
10) 

 
ชือ่ผูค้วบคมุงาน 
(กรณีการถมดนิทีม่พี ืน้ทีข่องเนนิดนิตดิตอ่เป็นผนืเดยีวกนัเกนิ 
2,000 ตารางเมตร และมคีวามสงูของเนนิดนิต ัง้แต ่2 เมตรขึน้ไป 
ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
สาขาวศิวกรรมโยธา) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

11) 
 

ชือ่และทีอ่ยูข่องผูแ้จง้การถมดนิ 
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) เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 230 ม. 9 ตําบลหนองบัวโคก   อําเภอจัตรัุส จังหวดัชยัภมู ิ เบอรโ์ทร 044802095 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูยดํ์ารงธรรม กรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 
))  

2) ผูว้า่ราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยดํ์ารงธรรมประจําจังหวดั ทกุจังหวดั))  

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

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ
- 
 



 
 

ชือ่กระบวนงาน: การแจง้ถมดนิ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
  
1)พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การแจง้ถมดนิ เทศบาลตําบลหนองบัวโคก สภุวีงศ ์สําเนาคูม่อืประชาชน 29/09/2015 17:44 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


