
คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

คูมือสําหรับประชาชน : การแจงถมดิน 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้ 

              1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

ใชบังคับ ไดแก 

       1) เทศบาล 

          2) กรุงเทพมหานคร 

         3) เมืองพัทยา 

          4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน 

ราชกิจจานุเบกษา 

               5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

               6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

               7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ

บริหารสวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม) 

           1.2 การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน คือ ประสงค 

จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียงและมีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร

หรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซ่ึงการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือ

แยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 

      2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 

    เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 

7 วันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนบัแต

วันท่ีมีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ

ออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผล กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออก 

ใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุด 
ท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
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ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถมดินตามท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบขอมูล 

15 นาที - 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณีถูกตอง) 

3 วัน - 
 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงและแจงใหผูแจงมารับใบรับแจง 

3 วัน - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

5 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนา 1 ฉบับ 
 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  สําเนา1ชุด 
 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะดําเนินการถมดิน  ฉบับจริง 1 ชุด 
 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง  ฉบับจริง 1 ชุด 
 

- 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  ฉบับจริง 1 ชุด 
 

- 

6) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม 
เจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา  สําเนา 1 ชุด 
(กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของ 
เจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในท่ีดิน) 
 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอ่ืนยื่นแจงการถมดิน  ฉบับจริง 1 ชุด 
 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินกรณีท่ีดินบุคคลอ่ืน  ฉบับจริง 1 ชุด 
 

- 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
9) 

 
รายการคํานวณ (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดตอ 
เปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรข้ึนไป วิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา 
ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกรกรณีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรและ   
มีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  
ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)  ฉบับจรงิ 1 ชุด 
 

- 

10) 
 

ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีของเนินดินติดตอ 
เปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรข้ึนไป ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา)  ฉบับจริง 1 ชุด 

- 

11) 
 

ชื่อและท่ีอยูของผูแจงการถมดิน  ฉบับจรงิ 1 ชุด 
 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) คาธรรมเนียมใบรับแจงการถมดินตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท คาธรรมเนียม 500 บาท 
2) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร หนาละ 1 บาท คาธรรมเนียม 1 บาท 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

2) ผูวาราชการจังหวัด (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
3) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลสันกลางโทรศัพท 0-5377-0013-4  หรือเว็บไซต  http://www.sanklangphan.go.th 
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คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) คําขอ 
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