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คู่มือสําหรั บประชาชน : การแจ้ งถมดิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การแจ้ งถมดิน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลําปาง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง :
1) พ.ร.บ. การขุดดิ นและถมดิ น พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืน4 ทีให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
7
วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน
0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งถมดิน อบต.วิเชตนคร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกองช่าง อบต.วิ เชตนคร/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท& างราชการกํ าหนด)
ตัง( แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย& ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินทีต้ องแจ้ งต่ อเจ้ าพนักงานท้ องถินจะต้ องมีองค์ ประกอบทีครบถ้ วน ดังนี 4
1.1 การดําเนินการถมดินนันจะต้
< องเป็ นการดําเนินการในท้ องทีทีพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดินใช้ บงั คับ
ได้ แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้ องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึ
< <น ซึงรัฐมนตรี ประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
5) บริ เวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให้ ใช้ บงั คับกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
7) ท้ องทีซึงรัฐมนตรี ประกาศกําหนดให้ ใช้ บงั คับพระราชบัญญัตกิ ารขุดดินและถมดิน
(ใช้ กบั กรณีองค์การบริ หารส่วนท้ องถินซึงไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการถมดินเข้ าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทําการถม
ดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับทีดินต่างเจ้ าของทีอยูข่ ้ างเคียง และมีพื <นทีเกิน 2,000 ตารางเมตร หรื อมีพื <นที
เกินกว่าทีเจ้ าพนักงานท้ องถินประกาศกําหนด ซึงการประกาศของเจ้ าพนักงานท้ องถินจะต้ องไม่เป็ นการขัดหรื อแย้ งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารั บแจ้ งการถมดิน
เจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบทีเจ้ าพนักงานท้ องถินกําหนด เพือเป็ นหลักฐานการแจ้ งภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ ง ถ้ าการแจ้ งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินแจ้ งให้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7 วัน นับแต่
วันทีมีการแจ้ ง ถ้ าผู้แจ้ งไม่แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีผู้แจ้ งได้ รับแจ้ งให้ แก้ ไข ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจ
ออกคําสังให้ การแจ้ งเป็ นอันสิ <นผล กรณีถ้าผู้แจ้ งได้ แก้ ไขให้ ถกู ต้ องภายในเวลาทีกําหนด ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินออกใบ
รับแจ้ งให้ แก่ผ้ แู จ้ งภายใน 3 วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งทีถูกต้ อง
13. ขัน4 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

1)

ประเภทขัน4 ตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของ
ขัน4 ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้แจ้ งยืนเอกสารแจ้ งการถมดิน 1 วัน
ตามทีกําหนดให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถินดําเนินการตรวจสอบ
ข้ อมูล

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

หมายเหตุ

กองช่าง
อบต.วิเชตนคร
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ที

ประเภทขัน4 ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินดําเนินการ 5 วัน
ตรวจสอบและพิจารณา
(กรณีถกู ต้ อง)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถินออกใบรับ 1 วัน
แจ้ ง และแจ้ งให้ ผ้ แู จ้ งมารับใบ
รับแจ้ ง

2)

3)

รายละเอียดของ
ขัน4 ตอนการบริการ

หมายเหตุ

กองช่าง
อบต.วิเชตนคร

กองช่าง
อบต.วิเชตนคร

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ4 ่ านการดําเนินการลดขัน4 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
<
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
ภาครั ฐผู้
ที
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
เอกสาร เอกสาร หน่ วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
0
1
ฉบับ
1) บัตรประจําตัวประชาชน
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล

-

0

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงาน จํานวน
ภาครั ฐผู้
ที
รายการเอกสารยืนเพิมเติม
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง
แผนผังบริ เวณที!ประสงค์จะ
1
1)
ดําเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขตที!ดนิ และที!ดนิ
1
2)
บริ เวณข้ างเคียง

1

ชุด

-

จํานวน หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที

รายการเอกสารยืนเพิมเติม

3)

แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน

หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1
0
ชุด
-

-

0

1

ชุด

หนังสือมอบอํานาจกรณีให้ บคุ คลอื!น ยื!นแจ้ งการถมดิน
หนังสือยินยอมของเจ้ าของที!ดนิ กรณี 6)
ที!ดนิ บุคคลอื!น
รายการคํานวณ
(กรณีการถมดินที!มีพื 5นที!ของเนินดิน
ติดต่อเป็ นผืนเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร และมีความสูงของเนิน
ดินตังแต่
5 2 เมตรขึ 5นไป วิศวกร
ผู้ออกแบบและคํานวณต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพ
7) วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ตํ!ากว่าระดับสามัญวิศวกร
กรณีพื 5นที!เกิน 2,000 ตารางเมตรและ
มีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณต้ อง
เป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที!ดินต้ องมี
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที!ดนิ
ให้ ก่อสร้ างอาคาร
ในที!ดนิ )
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

โฉนดที!ดนิ น.ส.3 หรื อ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุกหน้ า พร้ อมเจ้ าของ
4) ที!ดนิ ลงนามรับรองสําเนา ทุกหน้ า

5)
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ที

รายการเอกสารยืนเพิมเติม

ชื!อผู้ควบคุมงาน(กรณีการถมดินที!มี
พื 5นที!ของเนินดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และ
8) มีความสูงของเนินดินตังแต่
5 2 เมตร
ขึ 5นไป ต้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา)
9) ชื!อและที!อยูข่ องผู้แจ้ งการถมดิน

หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1
0
ชุด
-

-

1

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมต่ อฉบับ ฉบับละ 500 บาท
ค่ าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อบต.วิเชตนคร โทร. 054 369847
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดํารงธรรมประจํ าจังหวัด ลําปาง)
3) ช่ องทางการร้ 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 ดํารงธรรม กรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตัง( อยู่ ณ ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที & 6)
2.
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4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที & 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

04/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั < 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่
โดย

