
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ถมดนิ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกปีบอ าเภอศรมีโหสถจังหวดัปราจนีบรุกีระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.การถมดนิทีต่อ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งมอีงคป์ระกอบทีค่รบถว้นดงันี้ 

         1.1การด าเนนิการถมดนินัน้จะตอ้งเป็นการด าเนนิการในทอ้งทีท่ีพ่ระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคับไดแ้ก ่

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 

              3) เมอืงพัทยา 

              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่อืน่ตามทีม่กีฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ขึน้ซึง่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดในราชกจิจา

นุเบกษา 

              5) บรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคับกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผังเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 

              7) ทอ้งทีซ่ ึง่รัฐมนตรปีระกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคับพระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่น

ทอ้งถิน่ซึง่ไม่อยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไม่อยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 

         1.2การด าเนนิการถมดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะท าการถมดนิ

โดยมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิกวา่ระดับทีด่นิตา่งเจา้ของทีอ่ยูข่า้งเคยีงและมพีืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตารางเมตรหรอืมพีืน้ทีเ่กนิกวา่ทีเ่จา้

พนักงานทอ้งถิน่ประกาศก าหนดซึง่การประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะตอ้งไมเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กับพระราชบญัญัตกิารขดุ

ดนิและถมดนิ 

     2. การพจิารณารับแจง้การถมดนิ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนันับแตว่ันที่

ไดรั้บแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไมถ่กูตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีม่กีารแจง้ถา้ผู ้

แจง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัทีผู่แ้จง้ไดรั้บแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจออกค าสัง่ใหก้ารแจง้เป็น

อนัสิน้ผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาทีก่ าหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 3วนันับ

แตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ทีถ่กูตอ้ง 

 
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกปีบทางโทรศพัทห์มายเลข 
037-276271 ทางเว็บไซต ์ www.khokpeep.go.th/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม :7 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูแ้จง้ยืน่เอกสารแจง้การถมดนิตามทีก่ าหนดใหเ้จา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบขอ้มลู 

(หมายเหต:ุ ( )) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโคกปีบอ าเภอ
ศรมีโหสถจังหวดั

ปราจนีบรุ ี

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบและพจิารณา (กรณี
ถกูตอ้ง) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
ถมดนิ)) 

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโคกปีบอ าเภอ
ศรมีโหสถจังหวดั

ปราจนีบรุ ี

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบรับแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับ

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลโคกปีบอ าเภอ



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

แจง้ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
ถมดนิ)) 

ศรมีโหสถจังหวดั

ปราจนีบรุ ี
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 

หมำยเหตุ- 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส ำเนำ1ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

3) 

 

แผนผงับรเิวณทีป่ระสงคจ์ะด ำเนนิกำรถมดนิ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขำ้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

5) 

 

แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้พรอ้ม
เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส ำเนำ1ชดุ 

หมำยเหตุ(กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิตอ้งมหีนังสอืยนิยอม

ของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารในทีด่นิ) 

- 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจกรณีใหบุ้คคลอืน่ยืน่แจง้กำรถมดนิ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิกรณีทีด่นิบุคคลอืน่ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

- 

9) 

 

รำยกำรค ำนวณ (กรณีกำรถมดนิทีม่พี ืน้ทีข่องเนนิดนิตดิตอ่เป็น

ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตำรำงเมตรและมคีวำมสงูของเนนิดนิ

ต ัง้แต ่2 เมตรขึน้ไปวศิวกรผูอ้อกแบบและค ำนวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญำตใหป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุสำขำวศิวกรรม

โยธำไมต่ ำ่กวำ่ระดบัสำมญัวศิวกรกรณีพืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตำรำง
เมตรและมคีวำมสงูของเนนิดนิเกนิ 5 เมตรวศิวกรผูอ้อกแบบและ

ค ำนวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตใหป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรม

ควบคมุสำขำวศิวกรรมโยธำระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

10) ชือ่ผูค้วบคมุงำน (กรณีกำรถมดนิทีม่พี ืน้ทีข่องเนนิดนิตดิตอ่เป็น - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตำรำงเมตรและมคีวำมสงูของเนนิดนิ

ต ัง้แต ่2 เมตรขึน้ไปตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตประกอบวชิำชพี
วศิวกรรมควบคมุสำขำวศิวกรรมโยธำ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส ำเนำ0ชดุ 

หมำยเหตุ- 

11) 
 

ชือ่และทีอ่ยูข่องผูแ้จง้กำรถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส ำเนำ0ชดุ 
หมำยเหตุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบัฉบบัละ 500 บำท 

(หมายเหต:ุ -) 
คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 

 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกปีบดว้ยตนเองหรอืแจง้ตูแ้สดงความคดิเห็นซึง่ตดิตัง้ไวห้นา้ทีท่ าการองคก์ารบรหิาร

สว่นต าบลทางโทรศพัทห์มายเลข 037-276271 ,ทางเว็บไซต ์ www.khokpeep.go.th ,ทาง Facebook : 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกปีบ , ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งทกุขส์ านักปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลโคกปีบเลขที ่139 ม.9 
ต.โคกปีบอ.ศรมีโหสถจ.ปราจนีบรุ ี 25190 

(หมายเหต:ุ ( )) 

2) ผูว้า่ราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:การแจง้ถมดนิ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 

1)พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน:การแจง้ถมดนิอบต.โคกปีบส าเนาคูม่อืประชาชน 20/08/2015 09:16 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


