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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งถมดิน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลตำบลม่วงยำยอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรำย
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรแจ้งถมดิน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลตำบลม่วงยำยอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรำย
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. กำรขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรแจ้งถมดิน
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. กำรถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 กำรดำเนินกำรถมดินนั้นจะต้องเป็นกำรดำเนินกำรในท้องที่ที่พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินใช้
บังคับได้แก่
1) เทศบำล
2) กรุงเทพมหำนคร
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3) เมืองพัทยำ
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกำศกำหนดใน
รำชกิจจำนุเบกษำ
5) บริเวณที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร
6) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกำศกำหนดให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอำคำรและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 กำรดำเนินกำรถมดินเข้ำลักษณะตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะทำกำรถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดินเกินกว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่อยู่ข้ำงเคียงและมีพื้นที่เกิน
2,000 ตำรำงเมตรหรือมีพื้นที่เกินกว่ำที่เจ้ำพนักงำนท้ องถิ่นประกำศกำหนดซึ่งกำรประกำศของเจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นกำรขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน
2. กำรพิจำรณำรับแจ้งกำรถมดิน
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจ้ง
ภำยใน 7วันนับแต่วัน ที่ได้รับแจ้งถ้ำกำรแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้อง
ภำยใน 7วันนับแต่วันที่มีกำรแจ้งถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นมีอำนำจออกคำสั่งให้กำรแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้ำผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่กำหนดให้
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภำยใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน
กำรตรวจสอบ
เอกสำร
กำรพิจำรณำ

2)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
ผู้แจ้งยื่นเอกสำรแจ้งกำรถมดิน
ตำมที่กำหนดให้เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นดำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อมูล
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดำเนินกำร
ตรวจสอบและพิจำรณำ (กรณี
ถูกต้อง)

กำรลงนำม/
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบรับ
คณะกรรมกำรมีมติ แจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมำรับใบรับ
3)
แจ้ง

ส่วนงำน /
ระยะเวลำ
หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ

1 วัน

-

5 วัน

-

1 วัน

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน

หมำยเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรถมดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรถมดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรถมดิน)
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
รำยกำรเอกสำรยืนยัน
จำนวนเอกสำร
ที่
ภำครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสำร
1) บัตรประจำตัวประชำชน
0
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1
1

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ
ชุด

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
ภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วย
นับ
เอกสำร

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

หนังสือมอบอำนำจกรณีให้บุคคลอื่น ยื่นแจ้งกำรถมดิน
หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินกรณี 6)
ที่ดินบุคคลอื่น
รำยกำรคำนวณ (กรณีกำรถมดินที่มี พื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร
และมีควำมสูงของเนินดินตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไปวิศวกรผู้ออกแบบและ
7)
คำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรมโยธำไม่ต่ำกว่ำระดับ
สำมัญวิศวกรกรณีพื้นที่เกิน 2,000
ตำรำงเมตรและมีควำมสูงของเนินดิน

1

0

ชุด

(กรณีผู้ขออนุญำต
ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้ำของ
ที่ดินให้ก่อสร้ำง
อำคำรในที่ดิน)
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะ
ดำเนินกำรถมดิน
แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดิน
2)
บริเวณข้ำงเคียง
แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบ
3)
แปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อมเจ้ำของ
ที่ดินลงนำมรับรองสำเนำทุกหน้ำ
4)
1)

5)

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำน
ภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

เกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและ
คำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรมโยธำระดับวุฒิวิศวกร)
ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรถมดินที่มี พื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร
8) และมีควำมสูงของเนินดินตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรมโยธำ)
9) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งกำรถมดิน
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วย
นับ
เอกสำร

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บำท
1. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหำนครร้องเรียนผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
หมำยเหตุ 1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หมำยเหตุ(ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
เบอร์โทรศัพท์ 053-608000-1
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

