คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การแจ้งถมดิน
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินทีต ้องแจ ้งต่อเจ ้าพนั กงานท ้องถินจะต ้องมีองค์ประกอบทีครบถ ้วน ดังนี
1.1การดําเนินการถมดินนันจะต ้องเป็ นการดําเนินการในท ้องทีทีพระราชบัญญัตก
ิ ารขุดดินและถมดินใช ้บังคับ ได ้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท ้องถินอืนตามทีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตังขึน 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 และมีพนที
ื เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพนที
ื เกินกว่าที
เจ ้าพนั กงานท ้องถินประกาศกําหนด ซึงการประกาศของเจ ้าพนั กงานท ้องถินจะต ้องไม่เป็ นการขัดหรือแย ้งกับพระราชบัญญัตกิ าร
ขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ ้งการถมดิน
เจ ้าพนั กงานท ้องถินต ้องออกใบรับแจ ้งตามแบบทีเจ ้าพนักงานท ้องถินกําหนด เพือเป็ นหลักฐานการแจ ้งภายใน 7วัน นั บแต่วันที
ได ้รับแจ ้ง ถ ้าการแจ ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต ้องให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินแจ ้งให ้แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 7วัน นั บแต่วน
ั ทีมีการแจ ้ง ถ ้าผู ้
แจ ้งไม่แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายใน 7วันนั บแต่วันทีผู ้แจ ้งได ้รับแจ ้งให ้แก ้ไข ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินมีอํานาจออกคําสังให ้การแจ ้งเป็ น
อันสินผล กรณีถ ้าผู ้แจ ้งได ้แก ้ไขให ้ถูกต ้องภายในเวลาทีกําหนด ให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินออกใบรับแจ ้งให ้แก่ผู ้แจ ้งภายใน 3วันนั บ
แต่วันทีได ้รับแจ ้งทีถูกต ้อง
อาศัยความตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัต ิ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ผู ้ใดประสงค์จะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับทีดินต่างเจ ้าของทีอยู่
ข ้างเคียงและพืนทีของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตรหรือพืนทีตามทีเจ ้าพนั กงานท ้องถินประกาศกําหนด ด ้องจัดให ้มีการ
ระบายนํ าเพียงพอทีจะไม่กอ
่ ให ้เกิดความเดือดร ้อนแก่เจ ้าของทีดินทีอยูข
่ ้างเคียงหรือบุคคลอืน
พืนทีทีเจ ้าพนั กงานท ้องถินประกาศกําหนดตามวรรคหนึงต ้องไม่เกินสองพันตารางเมตร
การถมดินมีพนที
ื เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพนที
ื เกินกว่าทีเจ ้าพนั กงานท ้องถินประกาศกําหนดตามวรรคหนึง นอกจากจะต ้อง
จัดให ้มีการระบายนนํ าตามวรรคหนึง ต ้องแจ ้งการถมดินนีต่อเจ ้าพนั กงานท ้องถิน ตามแบบทีเจ ้าพนั กงานท ้องถินกําหนด
ถ ้าผู ้แจ ้งได ้ดําเนินการตามทีระบุไว ้ในวรรคสามโดยถูกต ้องแล ้ว ให ้เจ ้าพนักงานท ้องถินออกใบรับแจ ้งตามแบบทีเจ ้าพนั กงาน
ท ้องถินกําหนด เพือเป็ นหลักฐานการแจ ้งให ้แก่ผู ้นันภายในเจ็ดวันนั บแต่วันทีได ้รับแจ ้ง และให ้ผู ้แจ ้งเริมต ้นทําการถมดินตามทีได ้
แจ ้งไว ้ได ้ตังแต่วันทีได ้รับการรับแจ ้ง
ผู ้ถมดินต ้องทําการถมดินให ้ถูกต ้องตามกฎกระทรวงทีออก
ผู ้ถมดินต ้องควบคุมลูกจ ้างหรือตัวแทนให ้ปฏิบัตต
ิ าม และต ้องรับผิดในการกระทําของลูกจ ้างหรือตัวแทนซึงได ้กระทําในทางการ
ทีจ ้างหรือตามทีได ้รับมอบหมาย
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
ทีทําการองค์ดารบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ/ติดต่อด ้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

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

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

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
-

ลําด ับ

2)

3)

ขนตอน
ั
ผู ้แจ ้งยืนเอกสารแจ ้งการถมดิน ตามทีกําหนดให ้เจ ้าพนั กงาน
ท ้องถินดําเนินการตรวจสอบข ้อมูล
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ))
การพิจารณา
เจ ้าพนั กงานท ้องถินดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต ้อง)
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ ้าพนั กงานท ้องถินออกใบรับแจ ้ง และแจ ้งให ้ผู ้แจ ้งมารับใบรับ
แจ ้ง
(หมายเหตุ: (องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ))

ระยะเวลา

ส่วนทีร ับผิดชอบ

5 วัน

-

1 วัน

-

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2)
หน ังสือร ับรองนิต ิบุคคล
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 3)
แผนผ ังบริเวณทีประสงค์จะดําเนินการถมดิน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 4)
แผนผ ังแสดงเขตทีดินและทีดินบริเวณข้างเคียง
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 5)
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 6)
โฉนดทีดิน 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)
หน ังสือมอบอํานาจกรณีให้บุคคลอืนยืนแจ้งการถมดิน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 8)
หน ังสือยินยอมของเจ้าของทีดินกรณีทดิ
ี นบุคคลอืน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 9)
รายการคํานวณ (กรณีการถมดินทีมีพนที
ื ของเนินดินติดต่อเป็น
ผืนเดียวก ันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ตงแต่
ั
2 เมตรขึนไป วิศวกรผูอ
้ อกแบบและคํานวณต้องเป็นผูไ้ ด้ร ับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําด ับ

10)

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
โยธา ไม่ตํากว่าระด ับสาม ัญวิศวกร กรณีพนที
ื เกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผูอ
้ อกแบบและ
คํานวณต้องเป็นผูไ้ ด้ร ับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระด ับวุฒวิ ิศวกร)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ชือผูค
้ วบคุมงาน (กรณีการถมดินทีมีพนที
ื ของเนินดินติดต่อเป็น
ผืนเดียวก ันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ตงแต่
ั
2 เมตรขึนไป ต้องเป็นผูไ้ ด้ร ับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา)
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: -)
2)

ค่าค ัดสําเนาหรือถ่ายเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
กรุงเทพมหานคร ร ้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย ์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห ้วยขวาง เขตห ้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร ้อง เรียนด ้วยตนเอง
6. ตู ้รับฟั งความคิดเห็น (ตังอยู่ ณ ศูนย์บริการข ้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที 6)
))
2)
ผู ้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดอุบลราชธานี))
3)
นายอําเภอม่วงสามสิบ
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําอําเภอม่วงสามสิบ))
4)
องค์การบริหารส่วนตําบลม่วงสามสิบ
(หมายเหตุ: (99 หมูท
่ ี 12 ตําบลม่วงสามสิบ อําเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140 โทร 045-489427
โทรสาร.045-489516))
5)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก

ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม
ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก

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
พืนทีให้บริการ: ท ้องถิน
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: การแจ ้งถมดิน
เอกสารฉบับ นีดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมู ลคูม
่ อ
ื สํ าหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

