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คู่มือส ำหรับประชำชน  :  กำรแจ้งถมดิน 
 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ  :  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ  อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง  :  กระทรวงมหำดไทย  กรมสง่เสรมิกำรปกครองท้องถ่ิน 
 
1. ชื่อกระบวนงำน  :  กำรแจ้งถมดิน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน  :  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ  อ ำเภออำกำศอ ำนวย  จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงำนบริกำร  :  กระบวนงำนบริกำรที่ใหบ้รกิำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงำนบริกำรที่

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร  :  รับแจ้ง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

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

6. ระดับผลกระทบ  :  บรกิำรทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร  :  ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ  พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน       -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด    -  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด    -  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  กำรแจ้งถมดิน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ  เทศบาลต าบลบะหว้า  อ าเภออากาศอ านวย  จังหวัดสกลนคร  โทร. 0-4270-4934  
www.bawalocal.go.th/ ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ   - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1. กำรถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนทอ้งถ่ินจะต้องมอีงค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1 กำรด ำเนินกำรถมดินน้ันจะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในท้องที่ที่พระรำชบัญญัตกิำรขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่ 
              1) เทศบำล 
              2) กรุงเทพมหำนคร 
              3) เมืองพัทยำ 

http://www.bawalocal.go.th/
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              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตำมที่มกีฎหมำยโดยเฉพำะจัดต้ังข้ึนซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำ
นุเบกษำ 
              5) บรเิวณที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บงัคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
              6) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมอืง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้ใช้บงัคับพระรำชบัญญัตกิำรขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์กำรบรหิำร
ส่วนท้องถ่ินซึง่ไม่อยู่ในเขตควบคุมอำคำรและไมอ่ยู่ในเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2 กำรด ำเนินกำรถมดินเข้ำลักษณะตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท ำกำร
ถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดินเกินกว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่อยู่ข้ำงเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตำรำงเมตรหรือมีพื้นที่
เกินกว่ำที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินประกำศก ำหนดซึ่งกำรประกำศของเจ้ำพนักงำนทอ้งถ่ินจะตอ้งไมเ่ป็นกำรขัดหรือแย้งกบั
พระรำชบัญญัตกิำรขุดดินและถมดิน 
     2. กำรพิจำรณำรับแจ้งกำรถมดิน 
เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบทีเ่จ้ำพนักงำนท้องถ่ินก ำหนดเพื่อเป็นหลกัฐำนกำรแจ้งภำยใน 7วันนับแต่
วันที่ได้รับแจง้ถ้ำกำรแจง้เป็นไปโดยไม่ถูกต้องใหเ้จ้ำพนักงำนท้องถ่ินแจง้ให้แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7วันนับแต่วันที่มีกำรแจ้ง
ถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกตอ้งภำยใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งไดร้บัแจ้งให้แก้ไขให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินมีอ ำนำจออกค ำสัง่ให้กำรแจ้ง
เป็นอันสิ้นผลกรณีถ้ำผู้แจง้ได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนดให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภำยใน 3
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสำรแจ้งกำรถม
ดินตำมที่ก ำหนดให้เจ้ำ
พนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำร
ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วัน - (เทศบำลต ำบล       
บะหว้ำ อ ำเภอ
อำกำศอ ำนวย
จังหวัดสกลนคร
โทร.                        
0-4270-4934  
www.bawalocal.
go.th) 

2) กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน
ด ำเนินกำรตรวจสอบและ
พิจำรณำ (กรณีถูกต้อง) 
 

5 วัน - (เทศบำลต ำบล            
บะหว้ำ  อ ำเภอ
อำกำศอ ำนวย
จังหวัดสกลนคร 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

โทร.  
0-4270-4934  
www.bawalocal.
go.th) 

3) กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมต ิ
 

เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินออกใบ
รับแจง้และแจ้งให้ผู้แจ้งมำ
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน - (เทศบำลต ำบล         
บะหว้ำ อ ำเภอ
อำกำศอ ำนวย
จังหวัดสกลนคร
โทร.                   
0-4270-4934  
www.bawalocal.
go.th) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วัน 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- - 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- - 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) แผนผังบรเิวณที่
ประสงค์จะ
ด ำเนินกำรถมดิน 
 

- 1 - ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

2) แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้ำงเคียง 

- 1 - ชุด - 

3) แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 1 - ชุด - 

4) โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบบัทุก
หน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลง
นำมรับรองส ำเนำ
ทุกหน้ำ 

- - 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญำต
ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน
ต้องมีหนงัสอื
ยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรใน
ที่ดิน) 

5) หนังสือมอบ
อ ำนำจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจง้
กำรถมดิน 

- 1 - ชุด - 

6) หนังสือยินยอม
ของเจ้ำของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น 

- 1 - ชุด - 

7) รำยกำรค ำนวณ 
(กรณีกำรถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรข้ึน
ไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและ

- 1 - ชุด - 

EAKNOY
Textbox
เทศบาลตำบลพังโคน
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ค ำนวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุำต
ให้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมสำขำ
วิศวกรรมโยธำไม่
ต่ ำกว่ำระดับ
สำมัญวิศวกรกรณี
พื้นที่เกิน 2,000 
ตำรำงเมตรและมี
ควำมสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบ
และค ำนวณต้อง
เป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) ช่ือผู้ควบคุมงำน 
(กรณีกำรถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรข้ึน
ไปต้องเป็นผู้ไดร้ับ
ใบอนุญำต

- 1 - ชุด - 

EAKNOY
Textbox
เทศบาลตำบลพังโคน
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำ) 

9) ช่ือและที่อยู่ของผู้
แจ้งกำรถมดิน 

- 1 - ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ  500  บำท 

ค่ำธรรมเนียม   500   บำท 
หมำยเหตุ   - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหำนครร้องเรียน ผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมลูข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบำลต ำบลบะหว้ำ  อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร 47170  โทร. 0-4270-4934  
www.bawalocal.go.th 
หมายเหตุ  - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ  (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111  
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

        -  แบบ ขถด.1  

19. หมำยเหต ุ
         - 
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เทศบาลตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160 โทร.042-771297  
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www.tessabanphangkhon.go.th  


