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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงถมดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงถมดิน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ทําการเทศบาลเมืองชัยภูมิ กองชาง
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้
1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับ
ไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
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3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการ
บริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะ
ทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง
เมตรหรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไม เปน
การขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจงการถมดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแต
วันที่มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7 วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนั กงานทองถิ่น
ออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
หนวยงานที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูแจงยื่นเอกสารแจงการ
1 วัน
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
ถมดินตามที่กําหนดใหเจา
ชัยภูมิ
สวนทองถิ่นใน
พนักงานทองถิ่น
พื้นที่ที่จะ
1)
ดําเนินการตรวจสอบ
ดําเนินการถมดิน)
ขอมูล
การพิจารณา
2)

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)

5 วัน

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)
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ที่

3)

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

หมายเหตุ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
รายการ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
อ

อก
เอกสาร
ที่ เอกสารยืนยัน
สําเนา
เอกสาร
ฉบับจริง
ตัวตน
เอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรอง
0
1
ชุด
2)
นิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
จํานวน
รายการเอกสาร ภาครัฐผูออก
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
สําเนา
เอกสาร
ฉบั
บ
จริ
ง
เอกสาร
แผนผังบริเวณที่
1
0
ชุด
1) ประสงคจะ
ดําเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขต
1
0
ชุด
2) ที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง
3) แบบแปลน
1
0
ชุด

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ
-

-

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอมเจาของ
ที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุก
หนา
หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอื่นยื่นแจง
การถมดิน
หนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคลอื่น
รายการคํานวณ
(กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้น
ไปวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสรางอาคาร
ในที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

8)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม
ต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกร
กรณีพื้นที่เกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดินเกิน
5 เมตรวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร)
ชื่อผูควบคุมงาน
(กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรขึ้น
ไปตองเปนผูไดรับ

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
ชื่อและที่อยูของผู
1
0
ชุด
9)
แจงการถมดิน
16. คาธรรมเนียม
1) ใบรับแจงการถมดิน
ฉบับละ 500 บาท
2) คาคัดสําเนาหรือถายเอกสาร หนาละ 1 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองชัยภูมิ 345 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท 044- 811656
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบใบแจงการถมดิน (ขถด.1)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

