คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตใชยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวง
ชนบท (ตามประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตใชยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท
(ตามประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทหนวยงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูกระบวนงาน : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูใน
ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 21 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
0.25
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (สําเนาคูมือประชาชน) การขออนุญาตใชยานพาหนะบางชนิด
บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป?ดใหบริการ เปCดใหบริการวันจันทรD ถึง วันศุกรD (ยกเวนวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ2) สถานที่ใหบริการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1- 18 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป?ดใหบริการ เปCดใหบริการวันจันทรD ถึง วันศุกรD (ยกเวนวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ-

3. สถานที่ใหบริการ ศูนยDบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop Servise
Centet
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรียD เขตบางเขน กรุงเทพฯ ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป?ดใหบริการ เปCดใหบริการวันจันทรD ถึง วันศุกรD (ยกเวนวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ12. หลักเกณฑB วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
เป^นเจาของที่ดินที่อยูติดเขตทางหรือผูมอบอํานาจหรือผูแทนโดยชอบธรรม หากเป^นนิติบุคคลใหผูที่มี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่มีความประสงคDจะขอใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขต
ทางหลวง
หลักเกณฑDประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน หากคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม
ครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณDเป^นเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึก
ความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรอง
ดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเป^นหลักฐาน หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอ พรอมทั้ง แจง
เป^นหนังสือใหทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผูยื่นคําขอจะอุทธรณDคําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได
2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพรอมคําขอตองมีความถูกตองเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม
โยธาและตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด รวมทั้ง ตองไมเป^นปaญหาการจราจร และเป^นไปตาม
ขอเท็จจริงสภาพแวดลอม สอดคลองกับพื้นที่ ทั้งนี้ตองเป^นไปตามเงื่อนไขขอกําหนดทั่วไปทางดาน
วิศวกรรมในการพิจารณาอนุญาตตามที่กรมทางหลวงชนบทกําหนดไว
http://www.drr.go.th/th/list_road_law
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาต
และผูรับโอนสิทธิ์ แจงใหผูอํานวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไมดําเนินการใหถือวา
การอนุญาตสิ้นสุดลง

ชองทางการใหบริการ
ที่

สถานที่ / ชองทางการใหบริการ

ระยะเวลาเป?ดใหบริการ

1

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคD เลขที่ 162/1 หมู 1 ต.นครสวรรคD
ออก อ.เมือง จ.นครสวรรคD 60000/โทรศัพทD 056-802720-22/
โทรสาร 056-802720-22 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

เปCดใหบริการวัน จันทรD ถึง วันศุกรD
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น.

2

ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนยDบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural
Roads One Stop Service Center เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวง
อนุสาวรียD เขตบางเขน กรุงเทพฯ / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

เปCดใหบริการวัน จันทรD ถึง วันศุกรD
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
ผูถูกเวนคืนแสดงเอกสารหลักฐานตอ
เจาหนาที่
()

30 นาที

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กรม
ทางหลวงชนบท

2

ประเภท การพิจารณา
เจาหนาที่พิจารณาความถูกตองของ
เอกสารหลักฐาน

24 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กรม
ทางหลวงชนบท

3

ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมี
มติ
ผูถูกเวนคืนรับเงินคาทดแทน

30 นาที

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท กรม
ทางหลวงชนบท

ระยะเวลาดําเนินการรวม
25 วันทําการ
การลดขั้นตอน
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 25 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ที่
1

ชื่อเอกสาร
โฉนดที่ดินฉบับจริงแสดงตอเจาหนาที่ (ฉบับจริง 1 ฉบับ /
สําเนา 2 ฉบับ)เอกสารยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร
กระทรวงมหาดไทย กรม
ที่ดิน กรมที่ดิน

ขนาด
ไฟลB
เอกสาร

ที่

หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร

ชื่อเอกสาร
( กรณีถูกเวนคืนที่ดินทั้งแปลงเจาหนาที่จะเก็บโฉนดที่ดินฉบับ
จริงไว และถ#ายสําเนาโฉนดที่ดินคืนผูถูกเวนคืน )

2

บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( ตามจํานวนคนที่ระบุเป+นเจาของโฉนดร#วม )

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

3

ใบเสร็จรับเงินในราชการกรมที่ดิน (แบงขาย) เวนคืน ฉบับจริง
(ฉบับจริง 1 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม
( กรณีถูกเวนคืนที่ดินบางส#วน )

กระทรวงมหาดไทย กรม
ที่ดิน กรมที่ดิน

4

หนังสือมอบอํานาจในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่นทําการแทน ปCด
อากรแสตมปk 10 บาท หรือ 30 บาท แลวแตกรณี (ฉบับจริง 1
ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม

5

กรณีผูถูกเวนคืนเป^นนิติบุคคล ตองมีหนังสือรับรองนิติบุคคล
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชยD (ฉบับจริง 1 ชุด / สําเนา 2 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )

6

กรณีอสังหาริมทรัพยDมีการจดทะเบียนจํานอง ตองยื่นบันทึก
ความยินยอมในการรับเงินคาทดแทนระหวางผูจํานองกับผูรับ
จํานอง (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )

7

กรณีตกลงใหผูรับจํานองรับเงินคาทดแทนและผูรับจํานองเป^น
นิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยD
(ฉบับจริง 1 ชุด / สําเนา 2 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

คาธรรมเนียม
ที่
1

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
0 บาท

ขนาด
ไฟลB
เอกสาร

ชองทางการรองเรียน
ที่

ชองทางการรองเรียน

1

ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ
( รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย0 ณ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค0 เลขที่ 162/1 หมู# 1 ต.นครสวรรค0ออก อ.
เมือง จ.นครสวรรค0 60000/โทรศัพท0 056-802720-22/โทรสาร 056-802720-22 )

2

ศูนยDประสานการแกไขปaญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบทหมายเลขโทรศัพทD สาย
ดวน 1146, 0 2551 5000 ,0 2551 5174 - 5 (เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรียD เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220)
( (รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย0) )

3

ศูนยDบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด#วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอรDม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ที่
1

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟลBเอกสาร

แบบคําขอรับเงินทดแทนอสังหาริมทรัพยDที่ถูกเวนคืน

14.74 กิโลไบตD

หมายเหตุสรางโดยสมาชิก
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคD กรมทางหลวงชนบท
วันที่สรางขอมูล 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:56 น.
แกไขโดยสมาชิก ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคD กรมทางหลวงชนบท
วันที่แกไขขอมูลลาสุด 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:10 น.
ประวัติการเปลี่ยนสถานะ
วัน/เวลา

สถานะ

ผูดําเนินการ

23/07/2558 15:10 น.

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

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคD กรมทาง
หลวงชนบท

23/07/2558 12:57 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรคD กรมทางหลวง
ชนบท

เหตุผล

