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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่ใส 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจง้ถมดิน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่ใส 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารที่ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่
เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7 วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ถมดิน 21/05/2558 14:26  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บริกำรที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ใส 198  ม.12 ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพะเยา 
โทร 0-5488-8909 โทรสาร 0-5488-8908 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมำยเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
      1.การถมดินที่ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่นจะตอ้งมีองคป์ระกอบที่ครบถว้นดงันี ้
         1.1การด าเนินการถมดินนัน้จะตอ้งเป็นการด าเนินการในทอ้งที่ที่พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินใชบ้งัคบั
ไดแ้ก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 



2/6 
 

              3) เมืองพทัยา 
              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตัง้ขึน้ซึ่งรฐัมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นเุบกษา 
              5) บรเิวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายว่าดว้ยการควบคมุอาคาร 
              6) เขตผงัเมืองรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง 
              7) ทอ้งที่ซึ่งรฐัมนตรีประกาศก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน (ใชก้บักรณีองคก์าร
บรหิารสว่นทอ้งถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคมุอาคารและไม่อยู่ในเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2 การด าเนินการถมดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจ์ะท า
การถมดินโดยมีความสงูของเนินดินเกินกว่าระดบัที่ดินต่างเจา้ของที่อยู่ขา้งเคียงและมีพืน้ที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี
พืน้ที่เกินกว่าที่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นประกาศก าหนดซึ่งการประกาศของเจา้พนกังานทอ้งถิ่นจะตอ้งไม่เป็นการขดัหรือแยง้
กบัพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารบัแจง้การถมดิน 
เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบที่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนันบั
แต่วนัที่ไดร้บัแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัที่มี
การแจง้ถา้ผูแ้จง้ไม่แกไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วนันบัแต่วนัที่ผูแ้จง้ไดร้บัแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นมีอ  านาจออก
ค าสั่งใหก้ารแจง้เป็นอนัสิน้ผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที่ก าหนดใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นออกใบรบัแจง้
ใหแ้ก่ผูแ้จง้ภายใน 3วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ที่ถูกตอ้ง 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแ้จง้ยื่นเอกสารแจง้การถม
ดินตามที่ก าหนดใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบขอ้มลู 
 

1 วนั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 
แม่ใส 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกูตอ้ง) 
 

5 วนั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 
แม่ใส 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน) 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นออกใบ
รบัแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มา

1 วนั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 รบัใบรบัแจง้ 
 

แม่ใส พืน้ที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 7 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ - 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แผนผงับรเิวณที่
ประสงคจ์ะ
ด ำเนินกำรถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
แผนผงัแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บรเิวณขำ้งเคียง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

4) โฉนดที่ดินน.ส.3 - 0 1 ชดุ (กรณีผูข้ออนญุำต
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หรือส.ค.1 ขนำด
เท่ำตน้ฉบบัทุก
หนำ้พรอ้ม
เจำ้ของที่ดินลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำทกุหนำ้ 

ไม่ใช่เจำ้ของที่ดิน
ตอ้งมีหนงัสือ
ยินยอมของ
เจำ้ของที่ดินให้
ก่อสรำ้งอำคำรใน
ที่ดิน) 

5) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจกรณีให้
บคุคลอื่นยื่นแจง้
กำรถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือยินยอม
ของเจำ้ของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

รำยกำรค ำนวณ 
(กรณีกำรถมดิน
ที่มีพืน้ที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม
สงูของเนินดิน
ตัง้แต่ 2 เมตรขึน้
ไปวิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค ำนวณตอ้งเป็น
ผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำตให้
ประกอบวิชำชีพ

- 1 0 ชดุ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิศวกรรมควบคมุ
สำขำวิศวกรรม
โยธำไม่ต ่ำกว่ำ
ระดบัสำมญั
วิศวกรกรณีพืน้ที่
เกิน 2,000 
ตำรำงเมตรและ
มีควำมสงูของ
เนินดินเกิน 5 
เมตรวิศวกร
ผูอ้อกแบบและ
ค ำนวณตอ้งเป็น
ผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สำขำวิศวกรรม
โยธำระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

8) 

ชื่อผูค้วบคมุงำน 
(กรณีกำรถมดิน
ที่มีพืน้ที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกนัเกิน 
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม
สงูของเนินดิน
ตัง้แต่ 2 เมตรขึน้
ไปตอ้งเป็นผู้

- 1 0 ชดุ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไดร้บัใบอนญุำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
สำขำวิศวกรรม
โยธำ) 

9) 
ชื่อและที่อยู่ของผู้
แจง้กำรถมดิน 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บำท 

ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ - 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ที่ท าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่ใส 198  ม.12 ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  

จงัหวดัพะเยา โทร 0-5488-8909 โทรสาร 0-5488-8908 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
 (หรือทางเว๊บไซด ์ www.Maesaisao.go.th 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 

 
 

 

http://www.maesaisao.go.th/

