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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจง้ถมดิน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร ์
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ใหบ้รกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจง้  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง วิทยากลู 24/07/2015 16:29  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 267 หมู่ 1 ต าบลตาออ็ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์/
โทรสาร. 0 4455 8859/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
1.การถมดินที่ต้องแจง้ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1การด าเนินการถมดินน้ันจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตามที่มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรปีระกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บรเิวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมอืง 
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              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บงัคับพระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบรหิาร
ส่วนท้องถ่ินซึง่ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไมอ่ยู่ในเขตผงัเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นทีเ่กิน 2,000 ตารางเมตร หรือมพีื้นที่
เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศก าหนด ซึง่การประกาศของเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะตอ้งไมเ่ป็นการขัดหรือแย้งกบั
พระราชบัญญัตกิารขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรบัแจง้ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจง้ภายใน 7วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจง้ ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจง้ให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง 
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกตอ้งภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งไดร้บัแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจออกค าสั่งให้การ
แจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรบัแจ้งให้แกผู่้แจ้ง
ภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม
ดิน ตามที่ก าหนดใหเ้จ้า
พนักงานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมลู 
 

1 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

5 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

- 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบ
รับแจง้ และแจ้งใหผู้้แจง้มา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วัน 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
แผนผังบรเิวณที่
ประสงค์จะ
ด าเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบบัทุก
หน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองส าเนา 
ทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนงัสอื
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อ านาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจง้
การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 
รายการค านวณ 
(กรณีการถมดินที่

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง
เมตร และมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรข้ึน
ไป วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาต
ให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ไม่
ต่ ากว่าระดับ
สามัญวิศวกร 
กรณีพื้นทีเ่กิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดินเกิน 
5 เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาต
ให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา 
ระดับวุฒิวิศวกร) 

8) 

ช่ือผู้ควบคุมงาน 
(กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เมตร และมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรข้ึน
ไป ต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

9) 
ช่ือและที่อยู่ของผู้
แจ้งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท 

 ค่ำธรรมเนียม 500 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 267 หมูท่ี่ 1 ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมอืง จังหวัดสรุินทร์ 

โทรศัพท/์โทรสาร. 0 4455 8859 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ผู้ว่าราชการจงัหวัด 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 14/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


