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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/05/2558 14:26
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-1491 ต่อ 22
โทรสาร 0-3724-2702 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1 การดาเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกาหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตร
หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน
นับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม 1 วัน
ดินตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ 1 วัน
รับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

5 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว
กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการถมดิน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แผนผังบริเวณที่ ประสงค์จะ
ดาเนินการถมดิน

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่
2)

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังแสดงเขต
ที่ดนิ และที่ดนิ
บริเวณข้ างเคียง
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้ า
หนังสือมอบ
อานาจกรณีให้
บุคคลอื่นยื่นแจ้ ง
การถมดิน
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
กรณีที่ดนิ บุคคล
อื่น
รายการคานวณ
(กรณีการถมดิน
ที่มีพื ้นที่ของเนิน
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน

-

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้ าของที่ดนิ
ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ าของที่ดนิ ให้
ก่อสร้ างอาคารใน
ที่ดนิ )
-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ตังแต่
้ 2 เมตรขึ ้น
ไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีพื ้นที่
เกิน 2,000
ตารางเมตรและ
มีความสูงของ
เนินดินเกิน 5
เมตรวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณต้ องเป็ น
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดิน
ที่มีพื ้นที่ของเนิน

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

6/6

ที่

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ดินติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตังแต่
้ 2 เมตรขึ ้น
ไปต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
ชื่อและที่อยูข่ องผู้ แจ้ งการถมดิน

1

16. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1491 ต่อ 22 โทรสาร 0-3724-2702
4) ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบ ขถด.1
19. หมายเหตุ
-

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

แบบ ขถด.1

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

เลขรับที่
วันที่
ลงชื่อ
(
ตาแหน่ง

.

.

ผู้รับ
)
.

เขียนที่
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า
หมู่ที่

.

พ.ศ.

.

เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

 เป็นนิติบุคคลประเภท
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โดย
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.

.

จดทะเบียนเมื่อ
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
ถนน
หมู่ที่
จังหวัด

.

.

.

.

.

มีความประสงค์จะทาการขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทาการขุดดิน/ถมดิน ณ
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1 เลขที/่ อื่น ๆ
เป็นที่ดินของ
พื้นที่

.

.

.

.

ข้อ 2 ทาการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม
เมตร
ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น
โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณทีแ่ นบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี
เดือน

เลขทะเบียน

เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ 4 กาหนดแล้วเสร็จ ภายใน
วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่
พ.ศ.
และจะแล้วเสร็จ วันที่
เดือน
พ.ศ.

.

.

/ ข้อ ๕ พร้อมหนังสือ..........

-2ข้อ 5 พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 แผนผังบริเวณ ที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดิน และที่ดิน
บริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน และการถมดิน จานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
 รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543
 ภาระผูกพันต่าง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน
ฉบับ
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน
และผู้มอี านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว (กรณีมีการมอบอานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
 รายการคานวณ 1 ชุด จานวน
แผ่น
 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคานวณการขุดดิน/ถมดิน จานวน ฉบับ พร้อมทั้ง
สาเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ
(กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 สาเนาโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส.3 เลขที่ / ส.ค.1 เลขที่
ที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน
ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ
 หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมี
อานาจรับรอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของ
ที่ดิน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ 3 จานวน
ฉบับ
 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ
.

.
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
(ลงลายมือชื่อ)
(

.

)
ผูแ้ จ้ง

หมายเหตุ (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

