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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งถมดิน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงำน : การแจ้งถมดิน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งถมดิน เทศบาลนครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การถมดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี ้
1.1 การดาเนินการถมดินนัน้ จะต้องเป็ นการดาเนินการในท้องที่ท่พี ระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บงั คับ
ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง้ ขึน้ ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซ่งึ รัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบั กรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ขา้ งเคียง และมีพนื ้ ที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือ
มีพนื ้ ที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็ นการขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถกู ต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่
มีการแจ้งถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถกู ต้องภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ผแู้ จ้งได้รบั แจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจ
ออกคาสั่งให้การแจ้งเป็ นอันสิน้ ผล กรณีถา้ ผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถกู ต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งให้แก่ผแู้ จ้งภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งที่ถกู ต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผูแ้ จ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม 1 วัน
ดินตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ตรวจสอบข้อมูล
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถกู ต้อง)

การพิจารณา
2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
5 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ 1 วัน
รับแจ้งและแจ้งให้ผแู้ จ้งมา
รับใบรับแจ้ง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
จังหวัดระยอง
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมำยเหตุ

ดาเนินการถมดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะ
ดาเนินการถมดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะ
ดาเนินการถมดิน)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แผนผังบริเวณที่
ประสงค์จะ

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ดำเนินกำรถมดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้ำงเคียง
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบับทุก
หน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
สำเนำทุกหน้ำ
หนังสือมอบ
อำนำจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง
กำรถมดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้ำของที่ดิน
กรณีท่ดี ินบุคคล
อื่น
รำยกำรคำนวณ
(กรณีกำรถมดิน
ที่มีพนื ้ ที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผขู้ ออนุญำต
ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรใน
ที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สูงของเนินดิน
ตัง้ แต่ 2 เมตรขึน้
ไปวิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คำนวณต้องเป็ น
ผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำไม่ต่ำกว่ำ
ระดับสำมัญ
วิศวกรกรณีพนื ้ ที่
เกิน 2,000
ตำรำงเมตรและ
มีควำมสูงของ
เนินดินเกิน 5
เมตรวิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คำนวณต้องเป็ น
ผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญำตให้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำระดับวุฒิ
วิศวกร)
ชื่อผูค้ วบคุมงำน (กรณีกำรถมดิน

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

-
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ที่

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ที่มีพนื ้ ที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำม
สูงของเนินดิน
ตัง้ แต่ 2 เมตรขึน้
ไปต้องเป็ นผู้
ได้รบั ใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรม
โยธำ)
ชื่อและที่อยู่ของผู้ แจ้งกำรถมดิน

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บำท
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ-

หมำยเหตุ

-
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2)

3)
4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตูร้ บั ฟังความคิดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
)
ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ

