คูมือสําหรับประชาชน : การแจงถมดิน
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวน ดังนี้
1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ ไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณทีม
่ พ
ี ระราชกฤษฎีกาใหใชบงั คับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหารสวน
ทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม )
1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการถมดิน
โดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด ซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการ
ขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจงการถมดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วัน นับแตวันที่
ไดรับแจง ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วัน นับแตวันที่มีการแจง ถาผู
แจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไข ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปน
อันสิ้นผล กรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วันนับ
แตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: -)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 13
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/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถมดิน ตามที่กําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบขอมูล
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิน
่ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกตอง)
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

5 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

1 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง

ลําดับ

ขั้นตอน
เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง และแจงใหผูแจงมารับใบรับ
แจง
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน))

ระยะเวลา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ3)
แผนผังบริเวณที่ประสงคจะดําเนินการถมดิน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ4)
แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณขางเคียง
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ5)
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ6)
โฉนดทีด
่ น
ิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนา
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน )
7)
หนังสือมอบอํานาจกรณีใหบุคคลอื่นยื่นแจงการถมดิน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ8)
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอื่น
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ9)
รายการคํานวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปน
ผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร กรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผูอ
 อกแบบและ
คํานวณตองเปนผูไ
 ดรบ
ั ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒว
ิ ศ
ิ วกร)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

สวนที่รับผิดชอบ
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ
10)

11)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปน
ผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 500 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
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(หมายเหตุ: -)
2)
ผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด ))
3)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

