
คู่มือสําหรบัประชาชน  : การแจ้งถมดนิ 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  : องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
กระทรวง   : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
             
 

1. งานทีใ่หบ้ริการ การแจ้งถมดิน 
  

2. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
  

3. ประเภทของงานบรกิาร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร รับแจ้ง 
  

5. กฎหมายทีใ่ห้อํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง 
     5.1  พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
     5.2  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2555  

   

6. ระดบัผลกระทบ บริการทั่วไป 
  

7. พื้นทีใ่หบ้รกิาร องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
 

8. กฎหมาย ข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนด
ระยะเวลา 

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 
2555  

   ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย/
ข้อกําหนด ฯลฯ 

7 วัน 
 

9. ข้อมูลสถิต ิ  
        จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
        จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
        จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

 

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือสําหรบัประชาชน สําเนาคู่มือสําหรับประชาชน การแจ้งถมดิน  
 

11. ขอบเขตการใหบ้ริการ 
      สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้รกิาร ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร 

วันจันทร์ ถึง วันศกุร์        กองช่าง  
      องคก์ารบรหิารส่วนตําบลคุง้น้าํวน อําเภอเมืองราชบรุี 
จังหวัดราชบรุ/ีตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(

      โทรศัพท ์: 0 – 3237 – 4271  ต่อ  17 
      โทรสาร :  0 – 3237 – 4271  ต่อ  13 

ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
มีพักเท่ียง 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
      12.1 หลักเกณฑ์  วิธกีารและเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
       ตามท่ีได้มีการประกาศใช้กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2555 เน่ืองจาก
ปัจจุบันมีการถมดินเพ่ือถมพ้ืนที่ที่ทําการก่อสร้างที่อยู่อาศัย หรือเพ่ือกิจการอ่ืนอย่างกว้างขวาง แต่การ  
ถมดินดังกล่าว ยังไม่เป็นไปโดยถูกต้องตามหลักวิชาการ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ทรัพย์สินและความ
ปลอดภัยของประชาชนได้  
      ผู้ใดประสงค์จะทําการถมดินจะต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องดําเนินการดังน้ี 
           1. การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังน้ี 

1.1 การดําเนินการถมดินน้ันจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดินใช้บังคับได้แก่ 
                   1) เทศบาล 
                   2) กรุงเทพมหานคร 
                   3) เมืองพัทยา 
                   4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                   5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
                   6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
                   7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
                1.2 การดําเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและ ถม
ดินคือประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมี
พ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
          2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการ
แจ้งภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไข
ให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับ
แจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้
ถูกต้องภายในเวลาท่ีกําหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งที่ถูกต้อง 

 
 

13. ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 
      13.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแจ้งการ
ขุดดินตามที่กําหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน 
 

กองช่าง 
 

 

2 การพิจารณา 
 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนิน 
การตรวจสอบและพิจารณา 
(กรณีถูกต้อง)  

5 วัน 
 

กองช่าง  

3 การลงนาม/ 
คณะกรรมการ
มีมติ 

   เจ้าพนักงานท้องถิ่นออก 
ใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้ง 
มารับใบแจ้ง 

1 วัน กองช่าง  

 

       13.2  ระยะเวลาดาํเนนิการรวม  7 วัน 
 
14. งานบรกิารนีผ้่านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน 
และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
  

      15.1 เอกสารยืนยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหลกัฐานทีต่้องใช ้ เอกสารสาํเนา 
      (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) จํานวน  1 ฉบับ 
      (2)  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน  1 ชุด 
      15.2 เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนๆ สําหรบัยื่นเพิ่ม เอกสารสาํเนา 
      (1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะดําเนินการถมดิน (ฉบับจริง) จํานวน  1 ชุด 
      (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง (ฉบับจริง) จํานวน  1 ชุด 
      (3) แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน (ฉบับจริง) จํานวน  1 ชุด 
     (4) สําเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า 

จํานวน  1 ชุด 

      (5) หนังสือมอบอํานาจกรณีให้บุคคลอ่ืนย่ืนแจ้งการขุดดิน (ฉบับจริง) จํานวน  1 ชุด 
      (6) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน กรณีที่ดินบุคคลอ่ืน  (ฉบับจริง) จํานวน  1 ชุด 
      (7) รายการคํานวณ (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 
2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินต้ังแต่ 2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบ
และคํานวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม่ตํ่ากว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร และมี
ความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) (ฉบับจริง) 

 
 
 
 
จํานวน  1 ชุด 
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      (8) ช่ือผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 
2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินต้ังแต่ 2 เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) (ฉบับจริง) 

 
จํานวน  1 ชุด 

     (9) ช่ือและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน  จํานวน  1 ชุด 
 

16. คา่ธรรมเนียม 
         ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท  
         ค่าธรรมเนียม 500 บาท 
 

17. ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน 
ถ้าหากให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่  

ช่องทางการร้องเรียน 1) 
- กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบล เบอร์โทรศัพท์ 032 – 374271 ต่อ 17  
- เว็บไซต์ www.kungnamwon.com 
- ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
- สายด่วน   08 – 1940 – 1376   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

08 – 1944 – 1586  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด           2) 

     หมายเหต ุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดราชบุรี) 
ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี3) 

    เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 
ใบแจ้งการขุดดินถมดิน (แบบ ขถด.1) 

19. 
 

หมายเหตุ :   

 วันที่พิมพ์    21  กรกฎาคม  2558 
 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทําโดย นายสรวุฒิ  พุ่มสีนิล 

อนุมัติโดย         นายพิชิต  บํารุงทรัพย์ 
       (นายพิชิต  บํารุงทรัพย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

เผยแพร่โดย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

http://www.kungnamwon.com/

