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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงถมดิน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงถมดิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงถมดิน 21/05/2558 14:26
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122/ติดตอด.วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป2ดให.บริการวันจันทร4ถึงวันศุกร4 (ยกเว.นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. การถมดินที่ตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นจะตองมีองคAประกอบที่ครบถวนดังนี้
1.1 การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปCนการดําเนินการในทองที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช
บังคับไดแก
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องคAกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
7) ทองที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณี
องคAการบริหารสวนทองถิ่นซึ่งไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดําเนินการถมดินเขาลักษณะ ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
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ประสงคAจะทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียงและมีพื้นที่เกิน
2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกวาที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนดซึ่งการประกาศของเจาพนักงาน
ทองถิ่นจะตองไมเปCนการขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจงการถมดิน
เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปCนหลักฐานการแจง
ภายใน 7วัน นับแตวันที่ไดรับแจงถาการแจงเปCนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหแกไขใหถูกตอง
ภายใน 7วัน นับแตวันที่มีการแจงถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วัน นับแตวันที่ผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจงเปCนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดให
เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3วัน นับแตวันที่ไดรับแจงที่ถูกตอง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
บริการ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถมดิน
1 วัน กองชาง เทศบาล
เอกสาร
ตามที่กําหนดใหเจาพนักงาน
เมืองแมฮองสอน
ทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบขอมูล
2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
5 วัน กองชาง เทศบาล
ตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
เมืองแมฮองสอน
ถูกตอง)
3) การลงนาม/ เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
1 วัน กองชาง เทศบาล
คณะกรรมการ และแจงใหผูแจงมารับใบรับแจง
เมืองแมฮองสอน
มีมติ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
ประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติ
0
1
ชุด
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน จํานวน จํานวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) แผนผังบริเวณที่ประสงคAจะ
1
0
ดําเนินการถมดิน

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดิน
บริเวณขางเคียง
3) แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน
4) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1
ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหนา

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1
0

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยิน
ยอมของเจาของ
ที่ดินใหกอสราง
อาคารในที่ดิน)

5) หนังสือมอบอํานาจกรณีให
บุคคลอื่นยื่นแจงการถมดิน
6) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคลอื่น
7) รายการคํานวณ (กรณีการถมดิน

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

8) ชื่อผูควบคุมงาน (กรณีการถม
ดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอ
เปCนผืนเดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมีความสูงของ
เนินดินตั้งแต 2 เมตรขึ้นไปตอง
เปCนผูไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)

-

1

0

ชุด

-

ที่มีพื้นที่ของเนินดินติดตอเปCนผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร
และมีความสูงของเนินดินตั้งแต 2
เมตรขึ้นไปวิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณตองเปCนผูไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไมต่าํ
กวาระดับสามัญวิศวกรกรณีพื้นที่
เกิน 2,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผูออกแบบและคํานวณ
ตองเปCนผูไดรับใบ อนุญาตให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศว กรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
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หนวยงาน จํานวน จํานวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
9) ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน
1
0

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-

16. คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมตอฉบับ ฉบับละ 500 บาท
คาธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปCนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย4 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร4ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตAแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณA จีนาคํา
สมบูรณA ใจเย็น

