คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งถมดิน
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1การดาเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่
เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วัน นับแต่วันที่มีการ
แจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจออกคาสั่งให้
การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้ง
ภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
เทศบาลตาบลหนองบัว ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี – ขอนแก่น
อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (เบอร์โทรติดต่อ 042-932191-3))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 7 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามที่กาหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบข้อมูล
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน))
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ 3) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดำเนินกำรถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 3 ชุด
หมำยเหตุ 4) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้ำงเคียง

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

5 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

1 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ลำดับ

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 3 ชุด
หมำยเหตุ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 3 ชุด
หมำยเหตุ โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน)
หนังสือมอบอำนำจ (ใช้ในกรณีผู้แจ้งกำรถมดินให้บุคคลอื่นยื่นใบ
แจ้งกำรถมดิน ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น) (แบบ ด.4)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือแสงควำมยินยอมของเจ้ำของที่ดิน (ในกรณีเจ้ำของที่ดินให้
บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งกำรถมดิน) (แบบ ด.3)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณ (กรณีกำรถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร และมีควำมสูงของเนินดินตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรม
โยธำ ไม่ต่ำกว่ำระดับสำมัญวิศวกร กรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตำรำง
เมตรและมีควำมสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและ
คำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
10) ชื่อผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตำรำงเมตร และมีควำมสูงของเนินดินตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 11) ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งกำรถมดิน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บำท
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 500 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลหนองบัว ถนนเลี่ยงเมืองอุดรธานี – ขอนแก่น อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี 41000 เบอร์โทรติดต่อ 042-932191-3
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งถมดิน
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 7.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การแจ้งถมดิน เทศบาลตาบลหนองบัว

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

