
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรแจง้ถมดนิ 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรแจง้ถมดนิ 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: 
กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

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

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ 

พระรำชบญัญตักิำรขดุดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543  
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  7 วนั  

9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรแจง้ถมดนิ 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  ส ำเนำคูม่ือประชำชน 21/07/2015 
14:04  

11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่น่ต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่5 

ต ำบลเมืองเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ  โทรศพัท ์044-
756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)         ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ – 
 
 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพจิำรณำอนุญำต 



1.กำรถมดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่จะตอ้งมีองค์ประกอบทีค่รบถว้น 
ดงัน้ี 
         
1.1กำรด ำเนินกำรถมดนินัน้จะตอ้งเป็นกำรด ำเนินกำรในทอ้งทีท่ีพ่ระรำชบญั
ญตักิำรขดุดนิและถมดนิใช้บงัคบั ไดแ้ก ่
              1) เทศบำล 
              2) กรุงเทพมหำนคร 
              3) เมืองพทัยำ 
              4) 
องค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตำมทีมี่กฎหมำยโดยเฉพำะจดัต ัง้ขึน้ 
ซึง่รฐัมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกจิจำนุเบกษำ 
              5) 
บรเิวณทีม่ีพระรำชกฤษฎกีำใหใ้ช้บงัคบักฎหมำยวำ่ดว้ยกำรควบคุมอำคำร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรผงัเมือง 
              7) 
ทอ้งทีซ่ึง่รฐัมนตรีประกำศก ำหนดใหใ้ช้บงัคบัพระรำชบญัญตักิำรขุดดนิและถ
มดนิ 
(ใช้กบักรณีองคก์ำรบรหิำรสว่นทอ้งถิน่ซึง่ไมอ่ยูใ่นเขตควบคุมอำคำรและไมอ่
ยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2กำรด ำเนินกำรถมดนิเขำ้ลกัษณะตำมมำตรำ 26 
แหง่พระรำชบญัญตักิำรขดุดนิและถมดนิคือประสงค์จะท ำกำรถมดนิโดยมีควำ
มสูงของเนินดนิเกนิกวำ่ระดบัทีด่นิตำ่งเจำ้ของทีอ่ยูข่ำ้งเคียง และมีพื้นทีเ่กนิ 
2,000 ตำรำงเมตร หรือมีพืน้ทีเ่กนิกวำ่ทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ประกำศก ำหนด 
ซึง่กำรประกำศของเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นกำรขดัหรือแยง้กบัพระร
ำชบญัญตักิำรขดุดนิและถมดนิ 
     2. กำรพจิำรณำรบัแจง้กำรถมดนิ 
 เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรบัแจง้ตำมแบบทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนด 
เพือ่เป็นหลกัฐำนกำรแจง้ภำยใน 7วนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้ 
ถำ้กำรแจง้เป็นไปโดยไมถู่กตอ้งใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถิน่แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้ง
ภำยใน 7วนั นบัแตว่นัทีม่ีกำรแจง้ ถำ้ผูแ้จง้ไมแ่กไ้ขใหถู้กตอ้งภำยใน 
7วนันบัแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ข 
ใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถิน่มีอ ำนำจออกค ำส ั่งใหก้ำรแจง้เป็นอนัสิน้ผล 
กรณีถำ้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภำยในเวลำทีก่ ำหนด 
ใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ออกใบรบัแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภำยใน 
3วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้ทีถู่กตอ้ง 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำใหบ้รกิ

ำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ผูแ้จง้ยืน่เอกสำรแจง้
กำรถมดนิ 
ตำมทีก่ ำหนดใหเ้จำ้
พนกังำนทอ้งถิน่ด ำเ
นินกำรตรวจสอบขอ้
มูล 
 

1 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รถมดนิ) 

2) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ด ำเนินกำรตรวจสอ
บและพจิำรณำ 
(กรณีถกูตอ้ง) 
 

5 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รถมดนิ) 

3) กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมต ิ
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ออกใบรบัแจง้ 
และแจง้ใหผู้แ้จง้มำ
รบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รถมดนิ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) หนงัสือรบัร
องนิตบิคุคล 

- 0 1 ชุด - 

 



15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) แผนผงับรเิว
ณทีป่ระสงค์
จะด ำเนินกำ
รถมดนิ 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผงัแสด
งเขตทีด่นิแ
ละทีด่นิบรเิว
ณขำ้งเคยีง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน 
รำยกำรประ
กอบแบบแป
ลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดทีด่นิ 
น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 
ขนำดเทำ่ตน้
ฉบบัทกุหน้ำ 
พรอ้มเจำ้ขอ
งทีด่นิลงนำ
มรบัรองส ำเ
นำ ทุกหน้ำ 

- 0 1 ชุด (กรณีผูข้ออนุ
ญำตไมใ่ช่เจ้
ำของทีด่นิตอ้
งมีหนงัสือยนิ
ยอมของเจำ้ข
องทีด่นิใหก้อ่
สรำ้งอำคำรใ
นทีด่นิ) 

5) หนงัสือมอบ
อ ำนำจกรณี
ใหบุ้คคลอืน่
ยืน่แจง้กำรถ
มดนิ 

- 1 0 ชุด - 

6) หนงัสือยนิย
อมของเจำ้ข
องทีด่นิกรณี
ทีด่นิบุคคลอื่
น 

- 1 0 ชุด - 

7) รำยกำรค ำน
วณ 
(กรณีกำรถ
มดนิทีม่พีื้น
ทีข่องเนินดิ

- 1 0 ชุด - 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

นตดิตอ่เป็น
ผืนเดียวกนัเ
กนิ 2,000 
ตำรำงเมตร 
และมีควำม
สูงของเนินดิ
นต ัง้แต ่2 
เมตรขึน้ไป 
วศิวกรผูอ้อ
กแบบและ
ค ำนวณตอ้ง
เป็นผูไ้ดร้บัใ
บอนุญำตให้
ประกอบวชิำ
ชีพวศิวกรร
มควบคุม 
สำขำวศิวกร
รมโยธำ 
ไมต่ ่ำกวำ่ระ
ดบัสำมญัวศิ
วกร 
กรณีพืน้ทีเ่กิ
น 2,000 
ตำรำงเมตร
และมีควำม
สูงของเนินดิ
นเกนิ 5 
เมตร 
วศิวกรผูอ้อ
กแบบและ
ค ำนวณตอ้ง
เป็นผูไ้ดร้บัใ
บอนุญำตให้
ประกอบวชิำ
ชีพวศิวกรร
มควบคุม 
สำขำวศิวกร



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

รมโยธำ 
ระดบัวุฒวิศิ
วกร) 

8) ชื่อผูค้วบคุม
งำน 
(กรณีกำรถ
มดนิทีม่พีื้น
ทีข่องเนินดิ
นตดิตอ่เป็น
ผืนเดียวกนัเ
กนิ 2,000 
ตำรำงเมตร 
และมีควำม
สูงของเนินดิ
นต ัง้แต ่2 
เมตรขึน้ไป 
ตอ้งเป็นผูไ้ด้
รบัใบอนุญำ
ตประกอบวิ
ชำชีพวศิวก
รรมควบคุม 
สำขำวศิวกร
รมโยธำ) 

- 1 0 ชุด - 

9) 
ชื่อและทีอ่ยู่
ของผูแ้จง้กำ
รถมดนิ 

- 1 0 ชุด - 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 
1) คำ่ธรรมเนียมตอ่ฉบบั ฉบบัละ 500 บำท 

 คำ่ธรรมเนียม 500 บำท 
หมำยเหตุ -  

17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน กรุงเทพมหำนคร รอ้งเรียนผำ่นกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง 

หมำยเหตุ (1. ทำงอนิเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศพัท ์(ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที ่6 : 02-299-
4000) 
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 



10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมที ่6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธกิำรและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟงัควำมคดิเห็น (ต ัง้อยู ่ณ ศูนย์บรกิำรขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร 
ถนนพระรำมที ่6) 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ผำ่นศนูยด์ ำรงธรรมประจ ำจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่น่ต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่5 
ต ำบลเมืองเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ  โทรศพัท ์044-
756344 
หมำยเหตุ (ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่น่ต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่5 
ต ำบลเมืองเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ  โทรศพัท ์044-
756344) 

4) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่5 
ต.เมืองเกษตร                  อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสีมำ  โทรศพัท์/โทรสำร 
044756344 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 

19. หมำยเหต ุ
- 
 

วนัที่
พมิพ ์

25/08/2558 

สถำน
ะ 

รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 
โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัท ำ
โดย 

องค์กำรบรหิำรสว่
นต ำบลเมืองเกษต
ร 
อ ำเภอขำมสะแกแ
สง 
จงัหวดันครรำชสี
มำ สถ.มท. 



อนุม ั
ตโิดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 

 


