
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ถมดนิ  
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

1.กำรถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 

1.1กำรด ำเนินกำรถมดินนั้นจะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในท้องที่ที่พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินใช้

บังคับ ได้แก่ 

1) เทศบำล 

2) กรุงเทพมหำนคร 

3) เมืองพัทยำ 

4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตำมที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำช

กิจจำนุเบกษำ 

5) บริเวณท่ีมีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 

6) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง 

7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์กำร

บริหำรส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอำคำรและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

1.2กำรด ำเนินกำรถมดินเข้ำลักษณะตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินคือประสงค์

จะท ำกำรถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดินเกินกว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่อยู่ข้ำงเคียง และมีพ้ืนที่เกิน 2,000 

ตำรำงเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่ำที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนด ซึ่งกำรประกำศของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

จะต้องไม่เป็นกำรขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน 

2. กำรพิจำรณำรับแจ้งกำรถมดิน 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรแจ้ง

ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้ำกำรแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง

ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่มีกำรแจ้ง ถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้กำรแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้ำผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่

ก ำหนด ให้ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 

  

 



ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  
 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผู้แจ้งยื่นเอกสำรแจ้งกำรถมดิน ตำมท่ีก ำหนดให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูล 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนให้บริกำร กองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ)  

1 วันท ำกำร กองช่ำง 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำ (กรณี
ถูกต้อง) 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนให้บริกำร กองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ)  

5 วันท ำกำร กองช่ำง 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีติ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมำรับใบ
รับแจ้ง 
(หมำยเหตุ: (หน่วยงำนให้บริกำร กองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ))  

1 วันท ำกำร กองช่ำง 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

- 

2) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

- 

3) 
 

แผนผังบรเิวณทีป่ระสงคจ์ะด ำเนนิกำรถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตทีด่ินและทีด่นิบริเวณข้ำงเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 

5) 
 

แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเทำ่ต้นฉบบัทกุหนำ้ พรอ้มเจ้ำของ
ที่ดนิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทกุหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ขอแจ้งไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้ถมดินในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจกรณีใหบ้คุคลอืน่ยืน่แจง้กำรถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 

8) 
 

หนังสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิกรณทีีด่นิบคุคลอื่น 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ขอแจ้งไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้ถมดินในที่ดิน) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
9) 

 
รำยกำรค ำนวณ (กรณีกำรถมดนิทีม่ีพืน้ทีข่องเนนิดนิติดต่อเปน็ผนื
เดียวกนัเกนิ 2,000 ตำรำงเมตร และมคีวำมสงูของเนนิดนิตั้งแต ่2 
เมตรขึน้ไป วศิวกรผู้ออกแบบและค ำนวณตอ้งเปน็ผู้ไดร้บัใบอนญุำต
ให้ประกอบวชิำชพีวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ ไมต่่ ำกวำ่
ระดบัสำมญัวิศวกร กรณีพืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตำรำงเมตรและมคีวำมสงู
ของเนนิดนิเกนิ 5 เมตร วศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณต้องเปน็ผูไ้ดร้บั
ใบอนุญำตใหป้ระกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม สำขำวศิวกรรมโยธำ 
ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 

10) 
 

ชื่อผูค้วบคมุงำน (กรณีกำรถมดนิทีม่ีพืน้ทีข่องเนนิดนิติดต่อเปน็ผนื
เดียวกนัเกนิ 2,000 ตำรำงเมตร และมคีวำมสงูของเนนิดนิตั้งแต ่2 
เมตรขึน้ไป ตอ้งเปน็ผู้ไดร้ับใบอนญุำตประกอบวชิำชีพวศิวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 

11) 
 

ชื่อและที่อยูข่องผูแ้จง้กำรถมดนิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 

 

ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ  ค่ำธรรมเนยีม 500 บำท 

 
 

 

 

 

 



ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1) ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ใบแจ้งกำรขุดดิน/ถมดิน ตำมพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 
 


