คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตปกเสา พาดสาย วางทอในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา
48 วรรค 1)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตปกเสา พาดสาย วางทอในเขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48
วรรค 1)
2. หนวยงานเจ,าของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทหนวยงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูกระบวนงาน : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให,อํานาจอนุญาต หรือที่เกี่ยวข,อง:
1) พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก4ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให,บริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูใน
ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข,อบังคับ/ข,อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข,อกําหนด ฯลฯ 21 วันทําการ
9. ข,อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
23
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
30
จํานวนคําขอที่น,อย
18
10. ชื่ออ,างอิงของคูมือประชาชน (สําเนาคูมือประชาชน) การขออนุญาตปกเสา พาดสาย วางทอใน
เขตทางหลวงชนบท (มาตรา 48 วรรค 1)
11. ชองทางการให,บริการ
1) สถานที่ให,บริการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด/ติดตอด4วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป=ดให,บริการ เปEดให4บริการวันจันทรF ถึง วันศุกรF (ยกเว4นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ2) สถานที่ให,บริการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1- 18 / ติดตอด4วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป=ดให,บริการ เปEดให4บริการวันจันทรF ถึง วันศุกรF (ยกเว4นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ-

3. สถานที่ให,บริการ ศูนยFบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop Servise
Centet
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรียF เขตบางเขน กรุงเทพฯ ติดตอด4วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป=ดให,บริการ เปEดให4บริการวันจันทรF ถึง วันศุกรF (ยกเว4นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ-

คูมือสําหรับประชาชนหนวยงานที่สร4างคูมือ
กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรคF
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบทจังหวัดนครสวรรคF
ชองทางการให4บริการ
ที่

สถานที่ / ชองทางการให,บริการ

ระยะเวลาเป=ดให,บริการ

1

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคF เลขที่ 162/1 หมู 1 ต.
นครสวรรคFออก อ.เมือง จ.นครสวรรคF 60000/โทรศัพทF 056802720-22/โทรสาร 056-802720-22 / ติดตอด4วยตนเอง ณ
หนวยงาน

เปEดให4บริการวัน จันทรF ถึง วันศุกรF
(ยกเว4นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

2

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 / ติดตอด4วยตนเอง ณ
หนวยงาน

เปEดให4บริการวัน จันทรF ถึง วันศุกรF
(ยกเว4นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

3

ศูนยFบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One
Stop Service Center เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรียF
เขตบางเขน กรุงเทพฯ / ติดตอด4วยตนเอง ณ หนวยงาน

เปEดให4บริการวัน จันทรF ถึง วันศุกรF
(ยกเว4นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

หลักเกณฑF วิธีการ เงื่อนไข(ถ4ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู,ยื่นคําขอ
เปcนเจ4าของที่ดินที่อยูติดเขตทางหรือผู4มอบอํานาจหรือผู4แทนโดยชอบธรรม หากเปcนนิติบุคคลให4ผู4ที่มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล ที่มีความประสงคFขออนุญาตปกเสาพาดสายวางทอในเขตทางหลวงชนบท
หลักเกณฑ@ประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารครบถ4วนตามที่ระบุไว4ในคูมือสําหรับประชาชน หากคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ4วนและ/หรือมี
ความบกพรองไมสมบูรณFเปcนเหตุให4ไมสามารถพิจารณาได4เจ4าหน4าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต4องยื่นเพิ่มเติม โดยผู4ยื่นคําขอจะต4องดําเนินการแก4ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจ4าหน4าที่และผู4ยื่นคําขอหรือผู4ได4รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก

ดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวให4ผู4ยื่นคําขอหรือผู4ได4รับมอบอํานาจไว4เปcนหลักฐาน หากผู4ยื่น
คําขอไมดําเนินการแก4ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจ4าหน4าที่จะคืน
คําขอ พร4อมทั้ง แจ4งเปcนหนังสือให4ทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผู4ยื่นคําขอจะอุทธรณFคําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอ
ใหมก็ได4
2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพร4อมคําขอต4องมีความถูกต4องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธาและตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวข4องกําหนด รวมทั้ง ต4องไมเปcนปญหาการจราจร และเปcนไปตามข4อเท็จจริงสภาพแวดล4อม
สอดคล4องกับพื้นที่
ทั้งนี้ต4องเปcนไปตามเงื่อนไขข4อกําหนดทั่วไป และเปcนไปตามแบบมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกําหนดไว4ใน
สาระสําคัญ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ได4รับอนุญาต ให4ผู4ได4รับอนุญาตและผู4รับโอน
สิทธิ์ แจ4งให4ผู4อํานวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไมดําเนินการให4ถือวาการอนุญาตสิ้นสุดลง และ
ให4ผู4ได4รับอนุญาตรื้อถอน
การตรวจสอบสถานที่
ในวันยื่นคําขอ เจ4าหน4าที่จะนัดหมายกับผู4ขออนุญาตเพื่อทําการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตฯ ภายใน 10 วันทํา
การ นับแตวันที่ได4รับคําขอ กรณีรับเรื่องแทนหนวยงานอื่นเปcนผู4รับผิดชอบ เจ4าหน4าที่ที่รับผิดชอบจะโทรศัพทFนัด
โดยเร็ว
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หนวยงานผู,รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ผู4ยื่นคําขอ ยื่นแบบคําขออนุญาต 1.2 เจ4าหน4าที่
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 1.3 นัดหมาย

3 ชั่วโมง

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

2

ประเภท การพิจารณา
2.1 เจ4าหน4าทีต่ รวจตรวจสอบสถานที่ 2.3. เจ4าหน4าที่
สรุปสาระขึ้นรูปจัดทําความเห็น

14 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

3

ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3.1 เจ4าหน4าทีผ่ ู4รับผิดชอบสรุปจัดทําบันทึก และราง
ใบอนุญาต 3.2. เสนอผูม4 ีอํานาจลงนาม

6 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

ระยะเวลาดําเนินการรวม
21 วันทําการ
การลดขั้นตอน
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล4ว 21 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

ที่

ชื่อเอกสาร

หนวยงานภาครัฐผู,ออก
เอกสาร

1

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

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

2

สําเนาทะเบียนบ4าน (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

3

บัตรประจําตัวข4าราชการหรือพนักงานองคFการของรัฐ
(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

ใบอนุญาตขับขี่รถยนตF (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

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

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

8

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

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

9

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

กระทรวงพาณิชยF กรมพัฒนา
ธุรกิจการค4า กรมพัฒนาธุรกิจ
การค4า

10

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

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

11

สําเนาเอกสารการใช4ประโยชนFที่ดนิ (ฉบับจริง 1 ชุด /
สําเนา 2 ชุด)เอกสารเพิ่มเติม
( หนวยงานที่เกี่ยวของกับการยื่นคําขอเปนผูออกเอกสาร

ขนาด
ไฟล@
เอกสาร

197
กิโลไบตF

ที่

หนวยงานภาครัฐผู,ออก
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

ขนาด
ไฟล@
เอกสาร

และรับรองสําเนาถูกตอง )
12

สําเนาใบอนุญาตของผู4ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
รวมทั้งรายการคํานวณเฉพาะประเภทและขนาดของงานที่
ถูกควบคุมตามกฎหมายวาด4วยวิศวกร (ฉบับจริง 1 ฉบับ /
สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )

13

หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบอํานาจให4ผู4อื่นทําการขอ
อนุญาตแทน ติดอากรแสตมปj 5 บาท หรือ 30 บาท แลัว
แตกรณี (ฉบับจริง 1 ชุด / สําเนา 2 ชุด)เอกสารเพิ่มเติม
( ผูมอบอํานาจเปนผูออกเอกสาร (ถามี) )

14

แบบแปลนแสดงรายละเอียดและแผนผังแสดงตําแหนงที่ตั้ง
พร4อมรายการคํานวณที่เกี่ยวข4อง (ฉบับจริง 2 ชุด / สําเนา
1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม
( ผูยื่นคําขอเปนผูออกเอกสาร และรับรองสําเนาถูกตอง )

หนวยงานที่ไมสังกัดกระทรวง
สภาวิศวกร สภาวิศวกร

คาธรรมเนียม
ที่
1

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท/ร,อยละ)
0 บาท

ชองทางการร4องเรียน
ที่

ชองทางการร,องเรียน

1

ผู4บังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ
( 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

ศูนยFประสานการแก4ไขปญหาตามข4อร4องเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบทหมายเลขโทรศัพทF สาย
ดวน 1146 0 2551 5000 ,0 2551 5174 - 5 (เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรียF เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220)
( รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย+ )

3

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

แบบฟอรFม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ที่
1

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล@เอกสาร

แบบคําขออนุญาต/คําขออนุญาต กระทําการใดๆในเขตทางหลวงชนบท

186.92 กิโลไบตF

หมายเหตุสร4างโดยสมาชิก
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคF กรมทางหลวงชนบท
วันที่สร4างข4อมูล
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:52 น.
แก4ไขโดยสมาชิก
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคF กรมทางหลวงชนบท
วันที่แก4ไขข4อมูลลาสุด
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:10 น.
ประวัติการเปลี่ยนสถานะ
วัน/เวลา

สถานะ

ผู,ดําเนินการ

23/07/2558 15:10 น.

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

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคF กรมทางหลวง
ชนบท

23/07/2558 12:53 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน4าหนวยงาน
(Reviewer)

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคF กรมทางหลวง
ชนบท

เหตุผล

