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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้ งถมดิน
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ น พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้ งถมดิน องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก กองช่าง สมชาติ/ประวิทย์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลมวกเหล็ก 234 ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
18180 โทร.036-909352 ต่อ 115/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การถมดินที่ต้องแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องมีองค์ประกอบที่ครบถ้ วน ดังนี ้
1.1การดาเนินการถมดินนันจะต้
้ องเป็ นการดาเนินการในท้ องที่ที่พระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใช้ บงั คับ
ได้ แก่
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1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น ซึง่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องที่ซงึ่ รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้ กบั กรณีองค์การ
บริหารส่วนท้ องถิ่นซึง่ ไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการถมดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดนิ ต่างเจ้ าของที่อยูข่ ้ างเคียง และมีพื ้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรื อ
มีพื ้นที่เกินกว่าที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นประกาศกาหนด ซึง่ การประกาศของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องไม่เป็ นการขัดหรื อ
แย้ งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้ งการถมดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งภายใน 7วัน นับ
แต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง ถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วัน นับแต่วนั ที่มี
การแจ้ ง ถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ผ้ แู จ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไข ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจออก
คาสัง่ ให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กาหนด ให้ เ จ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกใบรับ
แจ้ งให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งที่ถกู ต้ อง

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้แจ้ งยื่นเอกสารแจ้ งการถม 1 วัน
ดิน ตามที่กาหนดให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้ อมูล

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

5 วัน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

พิจารณา (กรณีถกู ต้ อง)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นออกใบ 1 วัน
รับแจ้ ง และแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งมา
รับใบรับแจ้ ง

หมำยเหตุ

พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน)

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แผนผังบริเวณที่ ประสงค์จะ
ดำเนินกำรถมดิน
แผนผังแสดงเขต ที่ดนิ และที่ดนิ

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
บริเวณข้ ำงเคียง
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อ ส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุก
หน้ ำ พร้ อม
เจ้ ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
สำเนำ ทุกหน้ ำ
หนังสือมอบ
อำนำจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ ง
กำรถมดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดนิ
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น
รำยกำรคำนวณ
(กรณีกำรถมดิน
ที่มีพื ้นที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตำรำง
เมตร และมี
ควำมสูงของเนิน
ดินตังแต่
้ 2 เมตร
ขึ ้นไป วิศวกร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญำต
ไม่ใช่เจ้ ำของที่ดนิ
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ ำของที่ดินให้
ก่อสร้ ำงอำคำรใน
ที่ดนิ )
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ผู้ออกแบบและ
คำนวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำ ไม่ต่ำกว่ำ
ระดับสำมัญ
วิศวกร กรณีพื ้นที่
เกิน 2,000
ตำรำงเมตรและ
มีควำมสูงของ
เนินดินเกิน 5
เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คำนวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำ ระดับวุฒิ
วิศวกร)
ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรถมดิน
ที่มีพื ้นที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

-

6/7

ที่

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
2,000 ตำรำง
เมตร และมี
ควำมสูงของเนิน
ดินตังแต่
้ 2 เมตร
ขึ ้นไป ต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำ)
ชื่อและที่อยูข่ องผู้ แจ้ งกำรถมดิน

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมต่ อฉบับ ฉบับละ 500 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กรุงเทพมหานคร ร้ องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที ่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรม กรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่ 6)
)

หมำยเหตุ

-
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2)
3)

4)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลมวกเหล็ก 234 ม.2 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.
สระบุรี 18180 โทร.036-909352 ต่อ 115
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

13/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบล
มวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

