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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งถมดิน

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชนการแจ้งถมดินกองช่าง 19/08/2015 09:52

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5 หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโทร.043-295900 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1.การถมดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วนดังน้ี

1.1การดำเนินการถมดินน้ันจะต้องเป็นการดำเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
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              1) เทศบาล

              2) กรุงเทพมหานคร

              3) เมืองพัทยา

              4)

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

              7) ท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน

(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินซ่ึงไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)

         1.2การดำเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26

แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินด

ินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียงและมีพื้นท่ีเกิน 2,000

ตารางเมตรหรือมีพื้นท่ีเกินกว่าท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกำหนดซ่ึงการประกาศขอ

งเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน

     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน

เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน

7วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน

7วันนับแต่วันท่ีมีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน

7วันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจออกคำ

สั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ีกำหนดใ

ห้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งย่ืนเอกสารแ

จ้งการถมดินตามท่ีก

ำหนดให้เจ้าพนักงา

นท้องถ่ินดำเนินกา

1 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รตรวจสอบข้อมูล อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นดำเนินการตรวจสอบแ

ละพิจารณา (กรณีถูกต้อง)

5 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

3)

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นออกใบรับแจ้งและแจ

้งให้ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง

1 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)
บัตรประจำต

ัวประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2)
หนังสือรับร

องนิติบุคคล

- 0 1 ชุด -
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

แผนผังบริเว

ณท่ีประสงค

์จะดำเนินก

ารถมดิน

- 1 0 ชุด -

2)

แผนผังแสดงเข

ตท่ีดินและ

ท่ีดินบริเว

ณข้างเคียง

- 1 0 ชุด -

3)

แบบแปลนรายก

ารประกอบแบบแ

ปลน

- 1 0 ชุด -

4)

โฉนดท่ีดินน.ส.3

หรือส.ค.1

ขนาดเท่าต้น

ฉบับทุกหน้

าพร้อมเจ้าขอ

งท่ีดินลงนา

มรับรองสำเน

าทุกหน้า

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออ

นุญาตไม่ใช่เ

จ้าของท่ีดิ

นต้องมีหนัง

สือยินยอมของ

เจ้าของท่ีดิ

นให้ก่อสร้าง

อาคารในท่ีดิน)

5)

หนังสือมอบอ

ำนาจกรณีให

้บุคคลอ่ืน

ย่ืนแจ้งการถมดิน

- 1 0 ชุด -

6)

หนังสือยิน

ยอมของเจ้าขอ

งท่ีดินกรณ

ีท่ีดินบุคคลอ่ืน

- 1 0 ชุด -

7) รายการคำนวณ - 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

(กรณีการถมด

ินท่ีมีพื

้นท่ีของเนิ

นดินติดต่อเ

ป็นผืนเดียว

กันเกิน 2,000

ตารางเมตรและม

ีความสูงของเ

นินดินต้ังแต่ 2

เมตรข้ึนไปว

ิศวกรผู้ออก

แบบและคำนว

ณต้องเป็นผ

ู้ได้รับใบอ

นุญาตให้ประ

กอบวิชาชีพว

ิศวกรรมควบค

ุมสาขาวิศวก

รรมโยธาไม่ต่

ำกว่าระดับ

สามัญวิศวกร

กรณีพื้นท่ีเกิน

2,000

ตารางเมตรและม

ีความสูงของเ

นินดินเกิน 5

เมตรวิศวกรผู

้ออกแบบและค

ำนวณต้องเป
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

็นผู้ได้รั

บใบอนุญาตให

้ประกอบวิชา

ชีพวิศวกรรม

ควบคุมสาขาว

ิศวกรรมโยธาร

ะดับวุฒิวิศวกร)

8)

ช่ือผู้ควบคุมงาน

(กรณีการถมด

ินท่ีมีพื

้นท่ีของเนิ

นดินติดต่อเ

ป็นผืนเดียว

กันเกิน 2,000

ตารางเมตรและม

ีความสูงของเ

นินดินต้ังแต่ 2

เมตรข้ึนไปต

้องเป็นผู้ไ

ด้รับใบอนุ

ญาตประกอบวิ

ชาชีพวิศวกร

รมควบคุมสาข

าวิศวกรรมโยธา)

- 1 0 ชุด -

9)

ช่ือและท่ี

อยู่ของผู้แ

จ้งการถมดิน

- 1 0 ชุด -

16. ค่าธรรมเนียม
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1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท

ค่าธรรมเนียม500 บาท

หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ

หมายเหตุ(1. ทางโทรศัพท์ (043-295-900 ต่อ 13)

2. ทางไปรษณีย์ (ึ7/5  หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40240)

3. ร้องเรียนด้วยตนเอง

4. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณเทศบาลตำบลบ้านผือ)

)

2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น)

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ

-


