คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาต/ตอใบอนุญาตสรางทาง ถนน หรือสิ่งใดในเขตทางหลวง เพื่อใชเป&น
ทางเขา – ออก (ทําทางเชื่อม , ตออายุใบอนุญาต )(มาตรา 37วรรค 1)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาต/ตอใบอนุญาตสร!างทาง ถนน หรือสิ่งใดในเขตทางหลวง เพื่อใช!เป'น
ทางเข!า – ออก (ทําทางเชื่อม , ตออายุใบอนุญาต )(มาตรา 37วรรค 1)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทหนวยงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูกระบวนงาน : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก!ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 21 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
8
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
12
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
6
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (สําเนาคูมือประชาชน) การขออนุญาต/ตอใบอนุญาตสร!างทาง ถนน หรือ
สิ่งใดในเขตทางหลวง เพื่อใช!เป'นทางเข!า – ออก (ทําทางเชื่อม , ตออายุใบอนุญาต )(มาตรา 37วรรค 1)
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด/ติดตอด!วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป?ดใหบริการ เปGดให!บริการวันจันทรH ถึง วันศุกรH (ยกเว!นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ2) สถานที่ใหบริการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1- 18 / ติดตอด!วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป?ดใหบริการ เปGดให!บริการวันจันทรH ถึง วันศุกรH (ยกเว!นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ3. สถานที่ใหบริการ ศูนยHบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop Servise Centet

เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรียH เขตบางเขน กรุงเทพฯ ติดตอด!วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป?ดใหบริการ เปGดให!บริการวันจันทรH ถึง วันศุกรH (ยกเว!นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ12. หลักเกณฑB วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติของผู!ยื่นคําขอ
เป'นเจ!าของที่ดินที่อยูติดเขตทางหรือผู!มอบอํานาจหรือผู!แทนโดยชอบธรรม หากเป'นนิติบุคคลให!ผู!ที่มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล ที่มีความประสงคHจะขอใบอนุญาตสร!างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อใช!เป'น
ทางเข!า – ออก

ชองทางการใหบริการ
ที่

สถานที่ / ชองทางการใหบริการ

ระยะเวลาเป?ดใหบริการ

1

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคH เลขที่ 162/1 หมู 1 ต.
นครสวรรคHออก อ.เมือง จ.นครสวรรคH 60000/โทรศัพทH 056802720-22/โทรสาร 056-802720-22 / ติดตอด!วยตนเอง ณ
หนวยงาน

เปGดให!บริการวัน จันทรH ถึง วันศุกรH
(ยกเว!นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

2

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 / ติดตอด!วยตนเอง ณ
หนวยงาน

เปGดให!บริการวัน จันทรH ถึง วันศุกรH
(ยกเว!นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

3

ศูนยHบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One
Stop Service Center เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรียH
เขตบางเขน กรุงเทพฯ / ติดตอด!วยตนเอง ณ หนวยงาน

เปGดให!บริการวัน จันทรH ถึง วันศุกรH
(ยกเว!นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑH วิธีการ เงื่อนไข(ถ!ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูยื่นคําขอ
เป'นเจ!าของที่ดินที่อยูติดเขตทางหรือผู!มอบอํานาจหรือผู!แทนโดยชอบธรรม หากเป'นนิติบุคคลให!ผู!ที่มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล ที่มีความประสงคHจะขออนุญาต/ตอใบอนุญาตสร!างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อใช!
เป'นทางเข!า-ออก
หลักเกณฑBประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารครบถ!วนตามที่ระบุไว!ในคูมือสําหรับประชาชน หากคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ!วนและ/
หรือมีความบกพรองไมสมบูรณHเป'นเหตุให!ไมสามารถพิจารณาได!เจ!าหน!าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต!องยื่นเพิ่มเติม โดยผู!ยื่นคําขอจะต!องดําเนินการแก!ไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจ!าหน!าที่และผู!ยื่นคําขอหรือผู!ได!รับมอบ

อํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวให!ผู!ยื่นคําขอหรือผู!ได!รับมอบ
อํานาจไว!เป'นหลักฐาน หากผู!ยื่นคําขอไมดําเนินการแก!ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกลาวเจ!าหน!าที่จะคืนคําขอ พร!อมทั้ง แจ!งเป'นหนังสือให!ทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผู!ยื่นคํา
ขอจะอุทธรณHคําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได!
2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพร!อมคําขอต!องมีความถูกต!องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธาและตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข!องกําหนด รวมทั้ง ต!องไมเป'นปcญหาการจราจร และเป'นไปตามข!อเท็จจริงสภาพแวดล!อม
สอดคล!องกับพื้นที่
ทั้งนี้ต!องเป'นไปตามเงื่อนไขข!อกําหนดทั่วไป และเป'นไปตามแบบมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกําหนดไว!ใน
สาระสําคัญ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ได!รับอนุญาต ให!ผู!ได!รับอนุญาตและผู!รับ
โอนสิทธิ์ แจ!งให!ผู!อํานวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไมดําเนินการให!ถือวาการอนุญาตสิ้นสุด
ลง และให!ผู!ได!รับอนุญาตรื้อถอนทางเข!า-ออก
การตรวจสอบสถานที่
ในวันยื่นคําขอ เจ!าหน!าที่จะนัดหมายกับผู!ขออนุญาตเพื่อทําการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตฯ ภายใน 10 วัน
ทําการ นับแตวันที่ได!รับคําขอ กรณีรับเรื่องแทนหนวยงานอื่นเป'นผู!รับผิดชอบ เจ!าหน!าที่ที่รับผิดชอบจะ
โทรศัพทHนัดโดยเร็ว
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ผู!ยื่นคําขอ ยื่นแบบคําขออนุญาตคํา/ขอตอ
ใบอนุญาต 1.2 เจ!าหน!าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 1.3
นัดหมาย

3 ชั่วโมง

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

2

ประเภท การพิจารณา
2.1 เจ!าหน!าทีต่ รวจสอบสถานที่รวบรวมข!อมูลหน!างาน
2.2. เจ!าหน!าที่สรุปสาระขึ้นรูปจัดทําความเห็น

14 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

3

ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3.1 เจ!าหน!าทีผ่ ู!รับผิดชอบสรุปจัดทําบันทึก และราง
ใบอนุญาต 3.2. เสนอผูม! ีอํานาจลงนาม

6 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

ระยะเวลาดําเนินการรวม21 วันทําการ
การลดขั้นตอน
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล!ว 21 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ที่

ชื่อเอกสาร

หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร

1

บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

2

สําเนาทะเบียนบ!าน (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

3

บัตรประจําตัวข!าราชการหรือพนักงานองคHการของรัฐ
(ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( สวนราชการเปนผูออกเอกสาร และรับรองสําเนาถูกตอง
(ถามี) )

4

หนังสือเดินทาง (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) )

กระทรวงการตางประเทศ
กรมการกงสุล กรมการกงสุล

5

ใบอนุญาตขับขี่รถยนตH (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) )

กระทรวงคมนาคม กรมการ
ขนสงทางบก กรมการขนสง
ทางบก

6

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) )

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

7

สูติบัตร (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารยืนยัน
ตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) )

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

8

หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) )

กระทรวงพาณิชยH กรมพัฒนา
ธุรกิจการค!า กรมพัฒนาธุรกิจ
การค!า

9

แบบฟอรHมคําขออนุญาต/ตอใบอนุญาตกระทําการใดๆใน
เขตทางหลวงชนบท (ตามแบบ ข.1 (ฉบับจริง 1
ชุด) เอกสารเพิ่มเติม

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

10

สําเนาเอกสารการใช!ประโยชนHที่ดนิ (ฉบับจริง 1 ฉบับ /
สําเนา 2 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม
( หนวยงานที่เกี่ยวของกับการยื่นคําขอเปนผูออกเอกสาร
และรับรองสําเนาถูกตอง และรับรองสําเนาถูกตอง )

11

สําเนาใบอนุญาตของผู!ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
รวมทั้งรายการคํานวณเฉพาะประเภทและขนาดของงานที่
ถูกควบคุมตามกฎหมายวาด!วยวิศวกร (ฉบับจริง 1 ฉบับ /

หนวยงานที่ไมสังกัดกระทรวง
สภาวิศวกร สภาวิศวกร

ขนาด
ไฟลB
เอกสาร

197
กิโลไบตH

ที่

หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

ขนาด
ไฟลB
เอกสาร

สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )
12

หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบอํานาจให!ผู!อื่นทําการขอ
อนุญาตแทน ติดอากรแสตมปj 5 บาท หรือ 30 บาท แลัว
แตกรณี (ฉบับจริง 1 ชุด / สําเนา 2 ชุด)เอกสารเพิ่มเติม
( ผูมอบอํานาจเปนผูออกเอกสาร (ถามี) )

13

แบบแปลนแสดงรายละเอียดและแอผนผังแสดงตําแหนง
ที่ตั้งพร!อมรายการคํานวณที่เกี่ยวข!อง (ฉบับจริง 2 ชุด /
สําเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม
( ผูยื่นคําขอเปนผูออกเอกสาร )

คาธรรมเนียม
• ที่
• 1

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
0 บาท

ชองทางการรองเรียน
ที่

ชองทางการรองเรียน

1

1ผู!บังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ
( รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย+ ณ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค+ เลขที่ 162/1 หมู 1 ต.นครสวรรค+ออก อ.
เมือง จ.นครสวรรค+ 60000/โทรศัพท+ 056-802720-22/โทรสาร 056-802720-22 )

2

ศูนยHประสานการแก!ไขปcญหาตามข!อร!องเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบทหมายเลขโทรศัพทH สาย
ดวน 1146 0 2551 5000 ,0 2551 5174 - 5 (เลขที่ 9 แขวงอนุสาวรียH เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220)
( รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย+ )

3

ศูนยHบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอรBม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ที
1

ขนาดไฟลB
เอกสาร

ชื่อเอกสาร
แบบคําขออนุญาต/คําขอตอใบอนุญาต กระทําการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท (แบบ
ข๑)

186.92 กิโลไบตH

หมายเหตุสร!างโดยสมาชิก แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคH กรมทางหลวงชนบท
วันที่สร!างข!อมูล 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:40 น.
แก!ไขโดยสมาชิก ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคH กรมทางหลวงชนบท
วันที่แก!ไขข!อมูลลาสุด 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:08 น.
ประวัติการเปลี่ยนสถานะ
วัน/เวลา

สถานะ

ผูดําเนินการ

23/07/2558 15:07 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคH กรมทาง
หลวงชนบท

23/07/2558 12:44 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน!าหนวยงาน
(Reviewer)

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคH กรมทางหลวง
ชนบท

เหตุผล

