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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดนิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การแจ้งถมดิน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งถมดิน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง 
เบอร์โทรศพัท์ 0-5429-9682 
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.การถมดินท่ีต้องแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดงันี ้
         1.1การด าเนินการถมดินนัน้จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินใช้บงัคบั 
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ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นเุบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบักฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง 
              7) ท้องท่ีซึง่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบักรณีองค์การ
บริหารสว่นท้องถ่ินซึง่ไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการถมดินเข้าลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญัติการขดุดินและถมดินคือประสงค์จะท า
การถมดินโดยมีความสงูของเนินดินเกินกวา่ระดบัท่ีดินตา่งเจ้าของท่ีอยูข้่างเคียง และมีพืน้ท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือ
มีพืน้ท่ีเกินกวา่ที่เจ้าพนกังานท้องถ่ินประกาศก าหนด ซึง่การประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการขดัหรือ
แย้งกบัพระราชบญัญัติการขดุดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
 เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด เพื่อเป็นหลกัฐานการแจ้งภายใน 7วนั นบั
แตว่นัท่ีได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถกูต้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนั นบัแตว่นัท่ีมี
การแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออก
ค าสัง่ให้การแจ้งเป็นอนัสิน้ผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถกูต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบรับ
แจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งท่ีถกูต้อง 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม
ดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลแม่
พริก อ าเภอแม่
พริก จงัหวดั
ล าปาง 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูต้อง) 
 

5 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลแม่
พริก อ าเภอแม่
พริก จงัหวดั
ล าปาง 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลแม่
พริก อ าเภอแม่
พริก จงัหวดั
ล าปาง 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการถมดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
หนงัสอืรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) แผนผงับริเวณท่ี - 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ประสงค์จะ
ด ำเนินกำรถมดิน 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณข้ำงเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เทำ่ต้นฉบบัทกุ
หน้ำ พร้อม
เจ้ำของท่ีดินลง
นำมรับรอง
ส ำเนำ ทกุหน้ำ 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนญุำต
ไม่ใช่เจ้ำของท่ีดิน
ต้องมีหนงัสอื
ยินยอมของ
เจ้ำของท่ีดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรใน
ท่ีดิน) 

5) 

หนงัสอืมอบ
อ ำนำจกรณีให้
บุคคลอ่ืนยื่นแจ้ง
กำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนงัสอืยินยอม
ของเจ้ำของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 
(กรณีกำรถมดิน
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดินติดตอ่เป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตำรำง

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เมตร และมี
ควำมสงูของเนิน
ดินตัง้แต ่2 เมตร
ขึน้ไป วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนญุำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำวิศวกรรม
โยธำ ไม่ต ่ำกวำ่
ระดบัสำมญั
วิศวกร กรณีพืน้ท่ี
เกิน 2,000 
ตำรำงเมตรและ
มีควำมสงูของ
เนินดินเกิน 5 
เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็น
ผู้ได้รับ
ใบอนญุำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำวิศวกรรม
โยธำ ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

8) ช่ือผู้ควบคมุงำน - 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

(กรณีกำรถมดิน
ท่ีมีพืน้ท่ีของเนิน
ดินติดตอ่เป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตร และมี
ควำมสงูของเนิน
ดินตัง้แต ่2 เมตร
ขึน้ไป ต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
สำขำวิศวกรรม
โยธำ) 

9) 
ช่ือและท่ีอยูข่องผู้
แจ้งกำรถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก 422/1 หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่พริก อ าเภอแมพ่ริก จงัหวดั

ล าปาง  52180  (เบอร์โทร 0-5429-9682 เบอร์โทรสาร 0-5429-9452) 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน www.maephrik.net 
หมายเหตุ - 
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3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก 

อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง สถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


