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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจงถมดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10.ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงถมดิน
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานหัน 99 หมู 10 บานหนองแวง ต.บานหัน อ.โนนศิลา จ.

ขอนแกน 40110/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูท่ีมีความประสงคจะถมดินจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ดังนี้
1.ผูประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีมีเอกสารจดทะเบียนประกอบท่ีถูกตองตามกฎหมาย
2.ผูขอรับใบอนุญาตตองมีสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนอุปกรณพรอมท่ีจะดําเนินการ
3.ผูประกอบการจะเสนอชื่อผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไมตํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชางโยธาหรือชางกอสราง

4.ผูขอรับใบอนุญาต จะตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเองทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกคาใชจายเองท้ังหมด
5.ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ขอตกลงเอกสารหรือสัญญาท่ีทําไวองคหารบริหารสวนตําบลบานหัน
ทุกประการ
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13.ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถม
ดิน ตามท่ีกําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หัน อําเภอโนน
ศิลา จังหวัด
ขอนแกน

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน)

2)

การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง)

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หัน อําเภอโนน
ศิลา จังหวัด
ขอนแกน

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ
รับแจง และแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หัน อําเภอโนน
ศิลา จังหวัด
ขอนแกน

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน

14.งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 5 วัน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคจะ

- 1 0 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ดําเนินการถมดิน

2)
แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณขางเคียง

- 1 0 ชุด -

3)
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน

- 1 0 ชุด -

4)

โฉนดท่ีดิน น.ส.3
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนา พรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของท่ีดิน
ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของท่ีดินให
กอสรางอาคารใน
ท่ีดิน)

5)

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนยื่นแจง
การถมดิน

- 1 0 ชุด -

6)

หนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน

- 1 0 ชุด -

7)

รายการคํานวณ
(กรณีการถมดินท่ี
มีพ้ืนท่ีของเนินดิน
ติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตร และมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรข้ึน
ไป วิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบ

- 1 0 ชุด -
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ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ไม
ต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกร
กรณีพ้ืนท่ีเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดินเกิน
5 เมตร วิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร)

8)

ชื่อผูควบคุมงาน
(กรณีการถมดินท่ี
มีพ้ืนท่ีของเนินดิน
ติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตร และมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรข้ึน
ไป ตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)

- 1 0 ชุด -

9) ชื่อและท่ีอยูของผู
แจงการถมดิน

- 1 0 ชุด -
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16.คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท

คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานหัน 99 หมู 10 บานหนองแวง ต.บานหัน อ.โนน

ศิลา จ.ขอนแกน 40110
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.banhun.go.th)
2. ทางโทรศัพท :0-4321-0012 กด 5)

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) ใบแจงการขุดดินถมดิน

-

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

