
เทศบาลต าบลร่อนทอง  คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน    

 

คู่มือส าหรบัประชาชน : การแจง้ถมดนิ  
หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
 1.1 การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่ 
   1) เทศบาล 

  2) กรุงเทพมหานคร 
  3) เมืองพัทยา 
  4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
  5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
  6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
  7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

1.2 การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่า
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน  
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มี
การแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่ง
ให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ 
ผู้แจ้งภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
 
ช่องทางการให้บรกิาร 
สถานที่ใหบ้ริการ 
กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ : 032-697286 ต่อ 107 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.  
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ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 7 วันท าการ 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน))  

1 วันท าการ กองช่าง 
 

2) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา  
(กรณีถูกต้อง) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน))  

5 วันท าการ กองช่าง 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับ 
ใบรับแจ้ง 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน))  

1 วันท าการ กองช่าง 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

แผนผังบรเิวณทีป่ระสงคจ์ะด าเนนิการถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตทีด่ินและทีด่นิบริเวณข้างเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 



เทศบาลต าบลร่อนทอง  คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน    

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
5) 

 
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทา่ต้นฉบบัทกุหนา้ พรอ้มเจ้าของ
ที่ดนิลงนามรบัรองส าเนา ทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีผู้ขอแจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ถมดินในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสอืมอบอ านาจกรณีใหบ้คุคลอืน่ยืน่แจง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

8) 
 

หนังสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิกรณทีีด่นิบคุคลอื่น 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีผู้ขอแจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ถมดินในที่ดิน) 

- 

9) 
 

รายการค านวณ (กรณีการถมดนิทีม่ีพืน้ทีข่องเนนิดนิติดต่อเปน็ผนื
เดียวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร และมคีวามสงูของเนนิดนิตั้งแต่ 
2 เมตรขึน้ไป วศิวกรผูอ้อกแบบและค านวณต้องเปน็ผูไ้ดร้บัใบอนญุาต
ให้ประกอบวชิาชพีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่่ ากวา่
ระดบัสามญัวิศวกร กรณีพืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตารางเมตรและมคีวามสงู
ของเนนิดนิเกนิ 5 เมตร วศิวกรผูอ้อกแบบและค านวณต้องเปน็ผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม สาขาวศิวกรรมโยธา 
ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

10) 
 

ชื่อผูค้วบคมุงาน (กรณีการถมดนิทีม่ีพืน้ทีข่องเนนิดนิติดต่อเปน็ผนื
เดียวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตร และมคีวามสงูของเนนิดนิตั้งแต ่2 
เมตรขึน้ไป ตอ้งเปน็ผู้ไดร้ับใบอนญุาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ส าเนา 0 ชุด 

11) 
 

ชื่อและที่อยูข่องผูแ้จง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

 
ค่าธรรมเนยีม 
ล าดับ รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ  ค่าธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 
ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลร่อนทอง ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230 

2) หมายเลขโทรศัพท์  032-697286 
3) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.ronthongcity.go.th 
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

 
แบบฟอร์ม ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหต ุ
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง เลขท่ี 123  หมู่ที่ 4  ต าบลร่อนทอง 
 อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230   
 โทรศัพท์  032-697286 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 02/10/2562 

http://www.info.go.th/

