คูมือสําหรับประชาชน : การแจงถมดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงถมดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงถมดิน 21/05/2558 14:26
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน ตําบลโนนหมากมุน อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแกว
โทรศัพท/โทรสาร 037-247865, 037-550229/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
2) ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้
1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร
สวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นที่
เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจงการถมดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วันนับแต
วันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มีการแจง
ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจง
เปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3
วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงานที่ หมายเหตุ
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1 การตรวจสอบเอกสาร ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถม
1 วัน
กองชาง
ดินตามที่กําหนดใหเจา
อบต.โนนหมากมุน
พนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล
2 การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่น
5 วัน
กองชาง
ดําเนินการตรวจสอบและ
อบต.โนนหมากมุน
พิจารณา (กรณีถูกตอง)
3 การลงนาม/
เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ
1 วัน
กองชาง
คณะกรรมการมีมติ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
อบต.โนนหมากมุน
รับใบรับแจง
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ผูออกเอกสาร
1 บัตรประจําตัวประชาชน
0
1
2 หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1

ที่
1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ชุด

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่
1
0
ชุด
ประสงคจะดําเนินการ
ถมดิน
แผนผังแสดงเขตที่ดิน
1
0
ชุด
และที่ดินบริเวณ
ขางเคียง
แบบแปลนรายการ
1
0
ชุด
ประกอบแบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
0
1
ชุด
(กรณีผูขออนุญาต
ส.ค.1 ขนาดเทา
ไมใชเจาของที่ดิน
ตนฉบับทุกหนาพรอม
ตองมีหนังสือ
เจาของที่ดินลงนาม
ยินยอมของ
รับรองสําเนาทุกหนา
เจาของทีด่ ินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน)
หนังสือมอบอํานาจ
1
0
ชุด
กรณีใหบุคคลอื่นยื่น
แจงการถมดิน
หนังสือยินยอมของ
1
0
ชุด
เจาของที่ดินกรณีที่ดิน
บุคคลอื่น
รายการคํานวณ (กรณี
1
0
ชุด
การถมดินที่มีพื้นที่ของ
เนินดินติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมีความ

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูอ อกเอกสาร
สูงของเนินดินตั้งแต 2
เมตรขึ้นไปวิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณ
ตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกรกรณีพื้นที่
เกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูง
ของเนินดินเกิน 5
เมตรวิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับ
วุฒิวิศวกร)
ชื่อผูควบคุมงาน (กรณี
1
0
ชุด
การถมดินที่มีพื้นที่ของ
เนินดินติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมีความ
8) สูงของเนินดินตั้งแต 2
เมตรขึ้นไปตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)
ชื่อและที่อยูของผูแจง
1
0
ชุด
9)
การถมดิน
ที่

หมายเหตุ

-

-

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง
1. ติดตอดวยตนเอง ณ องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน ตําบลโนนหมากมุน อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแกว 27120
2. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.noonmakmun.go.th)
3. ทางโทรศัพท/โทรสาร 037-247865, 037-550229
4. ทางไปรษณีย องคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน หมู 1 ตําบลโนนหมากมุน อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแกว 27120
5. ศูนยดํารงธรรมองคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแกว
โทรศัพท/โทรสาร 037-247865, 037-550229
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารองคการบริหารสวนตําบลโนนหมากมุน อําเภอโคกสูง
จังหวัดสระแกว
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ -

