คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การแจ้งถมดิน
หน่วยงานทีให้บริการ : กองช่าง เทศบาลตําบลหนองขนาน กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินทีต ้องแจ ้งต่อเจ ้าพนักงานท ้องถินจะต ้องมีองค์ประกอบทีครบถ ้วน ดังนี'
1.1การดําเนินการถมดินนัน
' จะต ้องเป็ นการดําเนินการในท ้องทีทีพระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดินใช ้บังคับ ได ้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท ้องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตัง' ขึน
' ซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณทีมีพระราชกฤษฎีกาให ้ใช ้บังคับกฎหมายว่าด ้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด ้วยการผังเมือง
7) ท ้องทีซึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให ้ใช ้บังคับพระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดิน (ใช ้กับกรณีองค์การบริหารส่วน
ท ้องถินซึงไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการถมดินเข ้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทําการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับทีดินต่างเจ ้าของทีอยูข
่ ้างเคียง และมีพน
ื' ทีเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพน
ื' ทีเกินกว่าที
เจ ้าพนักงานท ้องถินประกาศกําหนด ซึงการประกาศของเจ ้าพนักงานท ้องถินจะต ้องไม่เป็ นการขัดหรือแย ้งกับพระราชบัญญัตก
ิ าร
ขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ ้งการถมดิน
เจ ้าพนักงานท ้องถินต ้องออกใบรับแจ ้งตามแบบทีเจ ้าพนั กงานท ้องถินกําหนด เพือเป็ นหลักฐานการแจ ้งภายใน 7วัน นับแต่วน
ั ที
ได ้รับแจ ้ง ถ ้าการแจ ้งเป็ นไปโดยไม่ถก
ู ต ้องให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินแจ ้งให ้แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 7วัน นับแต่วน
ั ทีมีการแจ ้ง ถ ้าผู ้
แจ ้งไม่แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 7วันนับแต่วน
ั ทีผู ้แจ ้งได ้รับแจ ้งให ้แก ้ไข ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินมีอํานาจออกคําสังให ้การแจ ้งเป็ น
' ผล กรณีถ ้าผู ้แจ ้งได ้แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในเวลาทีกําหนด ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินออกใบรับแจ ้งให ้แก่ผู ้แจ ้งภายใน 3วันนับ
อันสิน
แต่วน
ั ทีได ้รับแจ ้งทีถูกต ้อง
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
กองช่าง เทศบาลตําบลหนองขนาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตัง' แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั0
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั0
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้แจ ้งยืนเอกสารแจ ้งการถมดิน ตามทีกําหนดให ้เจ ้าพนักงาน
ท ้องถินดําเนินการตรวจสอบข ้อมูล
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ในพืน
' ทีทีจะ
ดําเนินการถมดิน))
การพิจารณา
เจ ้าพนักงานท ้องถินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต ้อง)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ในพืน
' ทีทีจะ
ดําเนินการถมดิน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ ้าพนักงานท ้องถินออกใบรับแจ ้ง และแจ ้งให ้ผู ้แจ ้งมารับใบรับ
แจ ้ง
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ในพืน
' ทีทีจะ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กองช่าง

5 วัน

กองช่าง

1 วัน

กองช่าง

ลําด ับ

ขนตอน
ั0

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

ดําเนินการถมดิน))
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 3)
แผนผ ังบริเวณทีประสงคจ
์ ะดําเนินการถมดิน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 4)
แผนผ ังแสดงเขตทีดน
ิ และทีดินบริเวณข้างเคียง
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 5)
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 6)
โฉนดทีดน
ิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบ ับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของทีดินลงนามร ับรองสําเนา ทุกหน้า
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผู ้ขออนุญาตไม่ใช่เจ ้าของทีดินต ้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ ้าของทีดินให ้ก่อสร ้างอาคารในทีดิน)
7)
หนงั สือมอบอํานาจกรณีให้บุคคลอืนยืนแจ้งการถมดิน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 8)
หนงั สือยินยอมของเจ้าของทีดินกรณีทด
ี น
ิ บุคคลอืน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 9)
รายการคํานวณ (กรณีการถมดินทีมีพน
ื0 ทีของเนินดินติดต่อเป็น
ผืนเดียวก ันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ตงแต่
ั0
2 เมตรขน
ึ0 ไป ว ิศวกรผูอ
้ อกแบบและคํานวณต้องเป็นผูไ้ ด้ร ับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ตํากว่าระด ับสาม ัญวศ
ิ วกร กรณีพน
ื0 ทีเกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดน
ิ เกิน 5 เมตร วิศวกรผูอ
้ อกแบบและ
คํานวณต้องเป็นผูไ้ ด้ร ับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระด ับวุฒวิ ศ
ิ วกร)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 10)
ชือผูค
้ วบคุมงาน (กรณีการถมดินทีมีพน
ื0 ทีของเนินดินตด
ิ ต่อเป็น
ผืนเดียวก ันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ตงแต่
ั0
2 เมตรขน
ึ0 ไป ต้องเป็นผูไ้ ด้ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําด ับ

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
วิศวกรรมควบคุม สาขาวศ
ิ วกรรมโยธา)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ชือและทีอยูข
่ องผูแ
้ จ้งการถมดิน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
ค่าธรรมเนียมต่อฉบ ับ ฉบ ับละ 500 บาท
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลหนองขนาน 032-598521
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การแจ ้งถมดิน
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ ้ง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
0 ทีให้บริการ: ท ้องถิน
พืน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 7.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: สําเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน 17/07/2015 11:05

