
คูมือสำหรับประชาชน : การแจงถมดิน 
หนวยงานที ่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้ 
 1.1 การดำเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดำเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช
บังคับไดแก 
       1) เทศบาล 
       2) กรุงเทพมหานคร 
       3) เมืองพัทยา 
       4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา 
       5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
       6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
       7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี
องคการบริหารสวนทองถ่ิน ซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
 1.2 การดำเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดและการถมดิน 
คือประสงคจะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นท่ี
เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื ้นที ่เกินกวาที ่เจาพนักงานทองถิ ่นประกาศกำหนดซึ ่งการประกาศของ 
เจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 
 เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกำหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจง
ภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงถามีการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตอง
ภายใน 7 วันนับแตวันท่ีมีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่ผูรับแจงใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กำหนดให 
เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 

 

 

 

 

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง 
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หนวยงาน:-) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที ่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผ ู แจ งย ื ่นเอกสารแจ งการถมดินตามที ่กำหนดให
พนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบ 
(หนวยงาน:-) 

1 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา 
(กรณีถูกตอง) 
(หนวยงาน:-) 

5 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับแจง 
(หนวยงาน:-) 

1 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bankaenglocal.go.th/


รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
1) บัตรประจำตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

กรมการปกครอง 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะดำเนินการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา
พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนาทุกหนา 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู ขออนุญาตไมใชเจาของที ่ด ินตองมี
ตัวหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารใน
ท่ีดิน) 

- 

7) หนังสือมอบอำนาจกรณีใหบุคคลอ่ืนยื่นแจงการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

8) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 



ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
9) รายการคำนวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอ

เปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูง
ของเนินดินตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผูออกแบบและ
คำนวณตองเปนผู ได ร ับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
ว ิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ำกวาระดับ
สามัญวิศวกรกรณีพื ้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผูออกแบบและ
คำนวณตองเปนผู ได ร ับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคมุสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

10) ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถมดนิทีม่ีพื้นที่ของเนนิดินติดตอ
เปนผืนเดียวกันเกนิ 2,000 ตารางเมตรและมีความสงูของ
เนินดินตั ้งแต 2 เมตรขึ ้นไปตองเปนผู ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

11) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

(หมายเหต:ุ-) 
คาธรรมเนียม 500 บาท 

 


