
                                                              คู่มือสําหรับประชาชน                                                                                                                

 

คู่มือสาํหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โทร.0 4400 9825 www.kudjok.go.th หน้า 0 
 

 

คูมือสําหรับประชาชน 
ตามพระราชบัญญตักิารอํานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
 

การแจงถมดิน 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

ฉบบัยกเลิกขอสาํเนาเอกสาร 
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ชองทางใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 30120 

  เบอรโทรศัพท 0 4400 9825   

            โทรสาร 0 4408 1259 

           เว็บไซต : www.kudjok.go.th 
 

  ระยะเวลาเปดใหบริการ  

 เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)                                  

ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

 1.การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้ 
         1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใชบังคับไดแก 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี
องคการบริหารสวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียงและมีพ้ืนท่ีเกิน 
2,000 ตารางเมตรหรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซ่ึงการประกาศของเจาพนักงาน
ทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 
เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 
7วันนับแตวันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 
7วันนับแตวันท่ีมีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจา

   งานที่ใหบริการ         การแจงถมดิน 

หนวยงานที่รับผิดชอบ     กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

http://www.kudjok.go.th/
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พนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ี
กําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา  
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ใหบริการ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถมดินตามท่ีกําหนดใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบขอมูล 

1 วัน - 

2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา 

(กรณีถูกตอง) 

5 วัน - 

3) การลงนาม/

คณะกรรมการมี

มต ิ

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงและแจงใหผูแจงมารับใบ

รับแจง 

1 วัน - 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน 1 0 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 1 0 ชุด - 

 
 

เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะดําเนินการถมดิน 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุก

หนาพรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุก

หนา 

0 1 ชุด (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดิน

ตองมีหนังสือ
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ยินยอมของ

เจาของท่ีดินให

กอสรางอาคาร

ในท่ีดิน) 

5) หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอ่ืนยื่นแจงการ

ถมดิน 

1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคล

อ่ืน 

1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนิน

ดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร

และมีความสูงของเนินดินตั้งแต 2 เมตรข้ึนไป

วิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับ

ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สาขาวิศวกรรมโยธาไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร

กรณีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูง

ของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผูออกแบบและ

คํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา

ระดับวุฒิวิศวกร) 

1 0 ชุด - 

8) ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของ

เนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตาราง

เมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต 2 เมตรข้ึน

ไปตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 

1 0 ชุด - 

9) ชื่อและท่ีอยูของผูแจงการถมดิน 1 0 ชุด - 

 
หมายเหตุ –ไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน 
 ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ณ วันท่ี 22 เมษายน 2563 เรื่อง  ยกเลิกการใชสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพ่ือการทําธุรกรรมการขุดดินและถมดิน  ในท่ีทําการ
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
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คาธรรมเนียม 
 

1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม 500 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

 
ชองทางการรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน /แนะนําบริการ 
1) 1.ทางไปรษณีย  

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 57/1 หมูท่ี 9 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ             
จังหวัดนครราชสีมา 30120 
2. ทางอินเทอรเน็ต เว็ปไซค Uhttp://www.kudjok.go.thU 

3. ทางโทรศัพท :0 4400 9825 โทรสาร: 0 4408 1259  
4. รองเรียนดวยตนเอง ณ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
5. ตูรับฟงความคิดเห็น ณ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 

2) ศูนยดํารงธรรมจังหวัด,ศูนยดํารงธรรมอําเภอ หรือสายดวน 1567 
 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ  ) :เลขท่ี 1 ถ .พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ .พิษณุโลก เขตดุสิต 

กทม . 10300)) 

4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kudjok.go.th/


                                                              คู่มือสําหรับประชาชน                                                                                                                

 

คู่มือสาํหรับประชาชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบลกุดจอก อาํเภอบวัใหญ่ จงัหวดันครราชสีมา โทร.0 4400 9825 www.kudjok.go.th หน้า 5 
 

 
ตัวอยางแบบฟอรม  
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 ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ท่ี 

• ช่ือกระบวนงาน:การแจงถมดิน 

• หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกอําเภอบัวใหญจังหวัดนครราชสีมา 

• ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)  

• หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

• กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 

• ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

• พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

• กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  วัน 

• ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

• ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงถมดิน 
องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกตําบลกุดจอกอําเภอบัวใหญจังหวัดนครราชสีมา 
สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 13:56  

 


