
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้ถมดนิ 
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :เทศบาลตาํบลปากน้ําอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1.การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถิน่จะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี ้
         1.1การดําเนินการถมดินนัน้จะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญติัการขุดดนิและถมดินใชบงัคับไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพทัยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถิน่อ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงรฐัมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบงัคับพระราชบัญญัติการขุดดนิและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหารสวน
ทองถิ่นซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการถมดิน
โดยมีความสงูของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดนิตางเจาของท่ีอยูขางเคยีงและมพีื้นท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมพีื้นท่ีเกนิกวาที่เจา
พนักงานทองถิ่นประกาศกาํหนดซ่ึงการประกาศของเจาพนักงานทองถิน่จะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับพระราชบญัญติัการขดุ
ดินและถมดิน 
     2. การพจิารณารบัแจงการถมดิน 
เจาพนักงานทองถิน่ตองออกใบรบัแจงตามแบบท่ีเจาพนกังานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วันนบัแตวนัที่
ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนบัแตวนัท่ีมีการแจงถาผู
แจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรบัแจงใหแกไขใหเจาพนกังานทองถิ่นมอํีานาจออกคําสั่งใหการแจงเปน
อันสิน้ผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถิน่ออกใบรบัแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับ
แตวันทีไ่ดรบัแจงทีถู่กตอง 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
เทศบาลตาํบลปากน้าํเลขท่ี 171 หมู 1 ตําบลปากน้าํอําเภอเมอืง
ระนองจงัหวัดระนอง 85000/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

 

ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วัน 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูแจงยืน่เอกสารแจงการถมดินตามท่ีกาํหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบขอมลู 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการ
ถมดิน)) 

1 วนั เทศบาลตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง 
 

2) การพจิารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกตอง) 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการ
ถมดิน)) 

5 วนั เทศบาลตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจาพนักงานทองถิน่ออกใบรบัแจงและแจงใหผูแจงมารับใบรบั
แจง 

1 วนั เทศบาลตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง 



ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการ
ถมดิน)) 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

แผนผงับรเิวณทปีระสงคจ์ะดําเนนิการถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตทดีนิและทดีนิบรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

โฉนดทดีนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของทดีนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในท่ีดนิ) 

- 

7) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจกรณใีหบ้คุคลอนืยนืแจง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทดีนิกรณีทดีนิบุคคลอนื 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

รายการคาํนวณ (กรณกีารถมดนิทมีพีนืทขีองเนนิดนิตดิตอ่เป็น
ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิ
ตงัแต ่2 เมตรขนึไปวศิวกรผูอ้อกแบบและคาํนวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรม
โยธาไมต่าํกวา่ระดบัสามญัวศิวกรกรณีพนืทเีกนิ 2,000 ตาราง
เมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิ 5 เมตรวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธาระดบัวุฒวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

ชอืผูค้วบคุมงาน (กรณกีารถมดนิทมีพีนืทขีองเนนิดนิตดิตอ่เป็น
ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิ

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ตงัแต ่2 เมตรขนึไปตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธา) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

11) 
 

ชอืและทอียูข่องผูแ้จง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมต่อฉบบัฉบบัละ 500 บาท 

(หมายเหตุ: -) 
คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณยี (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรงุเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรงุเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธกิารและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 
)) 

2) ผูวาราชการจงัหวดั 
(หมายเหตุ: (ผานศนูยดาํรงธรรมประจาํจังหวดัทุกจังหวัด)) 

3) เทศบาลตําบลปากน้าํ 
(หมายเหตุ: (เลขท่ี 171 หมู 1 ตําบลปากน้ําอําเภอเมืองระนองจงัหวัดระนอง 85000 โทรศพัท 077-816302 E-
mail : paknum@pakrng.go.th)) 

4) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคู่มอืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การแจงถมดนิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผงัเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภมูิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  การขดุดินและถมดินพ.ศ. 2543 
ระดบัผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทองถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:พระราชบัญญติัการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
ระยะเวลาทกํีาหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจงถมดินเทศบาลตําบลปากน้าํศศวิมิลขจรแสงเจริญ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


