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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งถมดนิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บรกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7   วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ถมดิน 21/05/2558 14:26  

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

50120   โทรศัพท ์053-825044 ต่อ 15 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถิน่จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดงันี้ 

         1.1การดำเนนิการถมดนินัน้จะต้องเปน็การดำเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัตกิารขดุดินและถมดินใช้

บังคับไดแ้ก ่

              1) เทศบาล 

              2) กรุงเทพมหานคร 
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              3) เมืองพัทยา 

              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอืน่ตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจดัตั้งขึน้ซ่ึงรฐัมนตรีประกาศกำหนดในราช

กิจจานุเบกษา 

              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

              7) ท้องที่ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บงัคับพระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดิน (ใช้กบักรณี

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซ่ึงไม่อยูใ่นเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 

         1.2การดำเนินการถมดินเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตกิารขดุดนิและถมดินคอืประสงค์

จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคยีงและมีพืน้ทีเ่กนิ 2,000 ตาราง

เมตรหรือมีพืน้ที่เกินกว่าที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นประกาศกำหนดซ่ึงการประกาศของเจ้าพนกังานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็น

การขัดหรือแยง้กับพระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดนิ 

     2. การพจิารณารับแจง้การถมดนิ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเปน็หลักฐานการแจง้ภายใน 7วัน

นับแต่วนัที่ไดร้ับแจ้งถ้าการแจ้งเปน็ไปโดยไม่ถกูต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งใหแ้กไ้ขใหถู้กต้องภายใน 7วนันบัแต่

วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไมแ่ก้ไขให้ถกูต้องภายใน 7วันนบัแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี

อำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิน้ผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แกไ้ขใหถู้กต้องภายในเวลาที่กำหนดใหเ้จ้าพนกังาน

ท้องถิ่นออกใบรับแจง้ใหแ้ก่ผู้แจ้งภายใน 3วนันับแต่วันทีไ่ด้รับแจ้งทีถ่กูต้อง 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการ

ถมดินตามที่กำหนดให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ดำเนินการตรวจสอบ

ขอ้มูล 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดำเนินการตรวจสอบและ

พจิารณา (กรณถีูกต้อง) 

5 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ

รับแจง้และแจ้งให้ผู้แจ้งมา

รับใบรับแจ้ง 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วนั 
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14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้  

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะ

ดำเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขตที่ดนิและทีด่ินบริเวณ

ขา้งเคยีง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลนรายการประกอบแบบ

แปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบบัทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดิน

ลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน

ต้องมีหนงัสือ

ยนิยอมของ

เจ้าของที่ดินให้

ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดนิ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

5) 
หนังสือมอบอำนาจกรณีใหบุ้คคลอื่น

ยื่นแจ้งการถมดนิ 

- 1 0 ชุด - 

6) 
หนังสือยนิยอมของเจ้าของที่ดินกรณี

ที่ดินบุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคำนวณ (กรณกีารถมดินที่มี

พื้นที่ของเนนิดนิติดต่อเป็นผืนเดียวกัน

เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความ

สูงของเนนิดนิตัง้แต ่2 เมตรขึ้นไป

วศิวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้อง

เป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมสาขา

วศิวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญ

วศิวกรกรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง

เมตรและมีความสูงของเนนิดนิเกนิ 5 

เมตรวศิวกรผู้ออกแบบและคำนวณ

ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหป้ระกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมสาขา

วศิวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

ช่ือผู้ควบคุมงาน (กรณกีารถมดินที่มี

พื้นที่ของเนนิดนิติดต่อเป็นผืนเดียวกัน

เกิน 2,000 ตารางเมตรและมีความ

สูงของเนนิดนิตัง้แต ่2 เมตรขึ้นไป

ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมสาขา

วศิวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) ช่ือและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน - 1 0 ชุด - 

16. ค่าธรรมเนียม 

 ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 

ค่าธรรมเนียม  500  บาท 



5/5 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 

เทศบาลตำบลยุหว่า เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   50120 

2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า    053-825044 

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า     http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

        - 

19. หมายเหตุ 

      - 

 

 

 

 

 

http://www.yuwa.go.th/

