1/5

คู่มือสำหรับประชำชน :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กระทรวง
:

กำรแจ้งถมดิน
กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงำน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน

:
:

การแจ้งถมดิน
กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร
:
กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
ระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร
:
รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
: พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ
:
บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร
:
ท้องถิ่น
8.
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
:
พระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ :
7 วัน
9.
ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน
:
[สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/05/2558 14:26
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร :
กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
/ติดต่อด้วยตนเอง หรือมอบอานาจ ณ กองช่าง
2) ระยะเวลำเปิดให้บริกำร : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08 : 30 – 16 : 30 น. (บริการช่วงพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 การดาเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
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บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมี
พื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้ง
เป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม
1 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
ดินตามที่กาหนดให้เจ้า
ส่วนท้องถิ่นใน
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
พื้นที่ที่จะ
ตรวจสอบข้อมูล
ดาเนินการถมดิน)
2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

5 วัน

กองช่าง

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง

1 วัน

กองช่าง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน)
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน
1) บัตรประจาตัวประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ที่

หน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
จำนวน
หน่วยนับ
ผู้ออกเอกสำร เอกสำรฉบับจริง เอกสำรสำเนำ เอกสำร
0
1
ฉบับ
0
1
ชุด

หมำยเหตุ
-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)
3)
4)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
แผนผังบริเวณที่ประสงค์
จะดาเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขตที่ดิน
และที่ดินบริเวณข้างเคียง
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรองสาเนา
ทุกหน้า

5) หนังสือมอบอานาจกรณี
ให้บุคคลอื่นยื่นแจ้งการ
ถมดิน
6) หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินกรณีที่ดิน
บุคคลอื่น
7) รายการคานวณ (กรณีการ
ถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน
2,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต่
2 เมตรขึ้นไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและคานวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม่ตากว่
่ า

หน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
จำนวน
ผู้ออกเอกสำร เอกสำรฉบับจริง เอกสำรสำเนำ
1
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

หมำยเหตุ
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยื่น
จำนวน
จำนวน
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร เอกสำรฉบับจริง เอกสำรสำเนำ
ระดับสามัญวิศวกรกรณี
พื้นที่เกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของ
เนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและคานวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
8) ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการ
1
0
ถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน
2,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต่
2 เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา)
9) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้ง
1
0
การถมดิน
ที่

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ชุด

-

ชุด

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ :
500 บาท
ค่ำคัดสำเนำ
:
หน้าละ 1 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน
:
สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
หมำยเหตุ :
1. ทางเว็บไซต์ http://www.jorakhesamphan.go.th
2. ทางโทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-3556-5313 ต่อ 106
3. ทางไปรษณีย์ สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น หน้าสานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน
:
จังหวัดอื่น ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
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3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน
:
ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300

18. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
-

