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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงถมดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงถมดิน
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ: พ้ืนที่ที่จะดําเนินการถมดินที่อยูในเขตเทศบาลตําบลบาลอ/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ: เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคประกอบที่ครบถวนดังนี้

1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา

นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร

สวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
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1.2 การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพ้ืนที่
เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงานทองถิ่นจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน

2. การพิจารณารับแจงการถมดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7วันนับแต
วันที่ไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่มีการแจง
ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจง
เปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3
วันนับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา

ใหบริการ
สวนงาน / หนวยงานที่

รับผิดชอบ
หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบ
เอกสาร

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถมดิน
ตามที่กําหนดใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบขอมูล

1 วัน เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามันจังหวัด
ยะลา

(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

2)
การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ

ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกตอง)

5 วัน เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามันจังหวัด
ยะลา

(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

3)
การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ

เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
และแจงใหผูแจงมารับใบรับแจง

1 วัน เทศบาลตําบลบาลอ
อําเภอรามันจังหวัด
ยะลา

(องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

14.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด -
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แผนผังบริเวณที่ประสงคจะ
ดําเนินการถมดิน

- 1 0 ชุด -

2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง

- 1 0 ชุด -

3) แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน

- 1 0 ชุด -

4)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1
ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหนา

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของ
ที่ดินใหกอสราง
อาคารในที่ดิน)

5) หนังสือมอบอํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนยื่นแจงการถมดิน

- 1 0 ชุด -

6) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคลอ่ืน

- 1 0 ชุด -

7)

รายการคํานวณ (กรณีการถม
ดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอ
เปนผืนเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมีความสูงของ
เนินดินตั้งแต 2 เมตรขึ้นไป
วิศวกรผูออกแบบและคํานวณ
ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม
ต่ํากวาระดับสามัญวิศวกรกรณี
พ้ืนที่เกิน 2,000 ตารางเมตร
และมีความสูงของเนินดินเกิน
5 เมตรวิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร)

- 1 0 ชุด -

8) ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถม - 1 0 ชุด -
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอ
เปนผืนเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมีความสูงของ
เนินดินตั้งแต 2 เมตรขึ้นไปตอง
เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)

9) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน - 1 0 ชุด -
16.คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท

คาธรรมเนียม 500 บาท
17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)

2) ชองทางการรองเรียนผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)

3) ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลบาลออําเภอรามันจังหวัดยะลาโทรศัพท 073-254188
4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ติดตอขอรับไดที่เทศบาลตําบลบาลอ

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ 21/07/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -

http://www.dpt.go.th
www.1111.go.th

