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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรแจห้งถมดริน
หนคู่วยงสำนททที่รรับผริดชอบ กองชคู่สำง อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนททที่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. กองชส่าง  องคค์การบรริหารสส่วนตตาบล
   โปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516

วจันจจันทรค์ ถถึง วจันศศุกรค์ 
(ยกเวน้นวจันหยศุดทสีที่ทางราชการกตาหนด) 
ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มสีพจักเทสีที่ยง)

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
1. การถมดรินทสีที่ตน้องแจน้งตส่อเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นจะตน้องมสีองคค์ประกอบทสีที่ครบถน้วนดจังนสีตั้
   1.1 การดตาเนรินการถมดรินนจัตั้นจะตน้องเปป็นการดตาเนรินการในทน้องทสีที่ทสีที่พระราชบจัญญจัตริการขศุดดรินและถมดรินใชน้บจังคจับไดน้แกส่
              1) เทศบาล
              2) กรศุงเทพมหานคร
              3) เมมืองพจัทยา
              4) องคค์กรปกครองสส่วนทน้องถริที่นอมืที่นตามทสีที่มสีกฎหมายโดยเฉพาะจจัดตจัตั้งขถึตั้นซถึที่งรจัฐมนตรสีประกาศกตาหนดในราชกริจจานศุ
เบกษา
              5) บรริเวณทสีที่มสีพระราชกฤษฎสีกาใหน้ใชน้บจังคจับกฎหมายวส่าดน้วยการควบคศุมอาคาร
              6) เขตผจังเมมืองรวมตามกฎหมายวส่าดน้วยการผจังเมมือง
              7) ทน้องทสีที่ซถึที่งรจัฐมนตรสีประกาศกตาหนดใหน้ใชน้บจังคจับพระราชบจัญญจัตริการขศุดดรินและถมดริน (ใชน้กจับกรณสีองคค์การบรริหาร
สส่วนทน้องถริที่นซถึที่งไมส่อยยส่ในเขตควบคศุมอาคารและไมส่อยยส่ในเขตผจังเมมืองรวม)
   1.2 การดตาเนรินการถมดรินเขน้าลจักษณะตามมาตรา 26 แหส่งพระราชบจัญญจัตริการขศุดดรินและถมดรินคมือประสงคค์จะทตาการถมดริน
โดยมสีความสยงของเนรินดรินเกรินกวส่าระดจับทสีที่ดรินตส่างเจน้าของทสีที่อยยส่ขน้างเคสียงและมสีพมืตั้นทสีที่เกริน 2,000 ตารางเมตรหรมือมสีพมืตั้นทสีที่เกรินกวส่า
ทสีที่เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นประกาศกตาหนดซถึที่งการประกาศของเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นจะตน้องไมส่เปป็นการขจัดหรมือแยน้งกจับพระราช
บจัญญจัตริการขศุดดรินและถมดริน
2. การพริจารณารจับแจน้งการถมดริน
   เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตน้องออกใบรจับแจน้งตามแบบทสีที่เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นกตาหนดเพมืที่อเปป็นหลจักฐานการแจน้งภายใน 7 วจันนจับแตส่
วจันทสีที่ไดน้รจับแจน้งถน้าการแจน้งเปป็นไปโดยไมส่ถยกตน้องใหน้เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นแจน้งใหน้แกน้ไขใหน้ถยกตน้องภายใน 7 วจันนจับแตส่วจันทสีที่มสีการแจน้ง
ถน้าผยน้แจน้งไมส่แกน้ไขใหน้ถยกตน้องภายใน 7 วจันนจับแตส่วจันทสีที่ผยน้แจน้งไดน้รจับแจน้งใหน้แกน้ไขใหน้เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นมสีอตานาจออกคตาสจัที่งใหน้การ
แจน้งเปป็นอจันสริตั้นผลกรณสีถน้าผยน้แจน้งไดน้แกน้ไขใหน้ถยกตน้องภายในเวลาทสีที่กตาหนดใหน้เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นออกใบรจับแจน้งใหน้แกส่ผยน้แจน้งภายใน
3 วจันนจับแตส่วจันทสีที่ไดน้รจับแจน้งทสีที่ถยกตน้อง
ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
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1. การตรวจสอบเอกสาร : ผยน้แจน้งยมืที่นเอกสารแจน้งการถมดรินตามทสีที่กตาหนดใหน้เจน้าพนจักงาน
   ทน้องถริที่นดตาเนรินการตรวจสอบขน้อมยล
2. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นดตาเนรินการตรวจสอบและพริจารณา (กรณสีถยกตน้อง)
3. การลงนาม/คณะกรรมการมสีมตริ : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นออกใบรจับแจน้งและแจน้งใหน้ผยน้แจน้ง
   มารจับใบรจับแจน้ง

กองชส่าง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  7 วจัน 

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
1. สตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชน จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีบศุคคลธรรมดา)
2. สตาเนาหนจังสมือรจับรองนริตริบศุคคล จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีนริตริบศุคคล)
3. แผนผจังบรริเวณทสีที่ประสงคค์จะดตาเนรินการถมดริน  ฉบจับจรริง 1 ชศุด
4. แผนผจังแสดงเขตทสีที่ดรินและทสีที่ดรินบรริเวณขน้างเคสียง  ฉบจับจรริง 1 ชศุด
5. แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  ฉบจับจรริง 1 ชศุด
6. โฉนดทสีที่ดรินน.ส.3 หรมือส.ค.1 ขนาดเทส่าตน้นฉบจับทศุกหนน้าพรน้อมเจน้าของทสีที่ดรินลงนามรจับรองสตาเนาทศุกหนน้า สตาเนา 1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (กรณสีผยน้ขออนศุญาตไมส่ใชส่เจน้าของทสีที่ดรินตน้องมสีหนจังสมือยรินยอมของเจน้าของทสีที่ดรินใหน้กส่อสรน้างอาคารในทสีที่ดริน)
7. หนจังสมือมอบอตานาจกรณสีใหน้บศุคคลอมืที่นยมืที่นแจน้งการถมดริน ฉบจับจรริง 1 ชศุด
8. หนจังสมือยรินยอมของเจน้าของทสีที่ดรินกรณสีทสีที่ดรินบศุคคลอมืที่น ฉบจับจรริง 1 ชศุด
9. รายการคตานวณ (กรณสีการถมดรินทสีที่มสีพมืตั้นทสีที่ของเนรินดรินตริดตส่อเปป็นผมืนเดสียวกจันเกริน 2,000 ตารางเมตรและมสีความสยงของ
   เนรินดรินตจัตั้งแตส่ 2 เมตรขถึตั้นไป วริศวกรผยน้ออกแบบและคตานวณตน้องเปป็นผยน้ไดน้รจับใบอนศุญาตใหน้ประกอบวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุม
   สาขาวริศวกรรมโยธาไมส่ตตที่ากวส่าระดจับสามจัญวริศวกรกรณสีพมืตั้นทสีที่เกริน 2,000 ตารางเมตร และมสีความสยงของเนรินดรินเกริน 5 
   เมตร วริศวกรผยน้ออกแบบและคตานวณตน้องเปป็นผยน้ไดน้รจับใบอนศุญาตใหน้ประกอบวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุมสาขาวริศวกรรมโยธา
   ระดจับวศุฒริวริศวกร)  ฉบจับจรริง 1 ชศุด
10. ชมืที่อผยน้ควบคศุมงาน (กรณสีการถมดรินทสีที่มสีพมืตั้นทสีที่ของเนรินดรินตริดตส่อเปป็นผมืนเดสียวกจันเกริน 2,000 ตารางเมตรและมสีความสยงของ
     เนรินดรินตจัตั้งแตส่ 2 เมตรขถึตั้นไปตน้องเปป็นผยน้ไดน้รจับใบอนศุญาตประกอบวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุมสาขาวริศวกรรมโยธา)  ฉบจับจรริง 
     1 ชศุด
11. ชมืที่อและทสีที่อยยส่ของผยน้แจน้งการถมดริน  ฉบจับจรริง 1 ชศุด
12. หลจักฐานอมืที่นๆ ตามทสีที่เจน้าหนน้าทสีที่ใหน้คตาแนะนตา

คคู่สำธรรมเนทยม
คส่าธรรมเนสียมตส่อฉบจับฉบจับละ 500 บาท
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ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบศุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพมืที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนน็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมยส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตยน้รจับฟฟังความคริดเหน็น (ตจัตั้งอยยส่ ณ ศยนยค์บรริการขน้อมยลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มการแจน้งถมดริน
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ชมืที่อกระบวนงสำน: การแจน้งถมดริน
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมโยธาธริการและผจังเมมืองกรมโยธาธริการและผจังเมมืองกรมโยธาธริการและผจังเมมือง
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีที่ใหน้บรริการในสส่วนภยมริภาคและสส่วนทน้องถริที่น (กระบวนงานบรริการทสีที่เบน็ดเสรน็จใน
หนส่วยเดสียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: รจับแจน้ง
กฎหมสำยททที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขห้อง:

  1) พ.ร.บ.  การขขุดดดินและถมดดิน พ.ศ. 2543
ระดรับผลกระทบ: บรริการทจัที่วไป
พมืขั้นททที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ: พระราชบจัญญจัตริการขศุดดรินและถมดริน พ.ศ. 2543
ระยะเวลสำททที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ:  7  วรัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดมือน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สศุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สศุด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การแจน้งถมดริน

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวน็บไซตค์ระบบสารสนเทศศยนยค์กลางขน้อมยลคยส่มมือสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีที่เผยแพรส่คยส่มมือ: -
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