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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาต/ตอใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาต/ตอใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2553 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 21 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
47
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 50
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 42
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาต/ตอใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใด
ในเขตทางหลวง (มาตรา 38 วรรค 1)
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ใหบริการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 3) สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop Service Center
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติของผูยื่นคําขอ
เปนเจาของที่ดินที่อยูติดเขตทางหรือผูมอบอํานาจหรือผูแทนโดยชอบธรรม หากเปนนิติบุคคลใหผูที่มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล ที่มีความประสงคจะขอใบอนุญาตติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง
หลักเกณฑประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน หากคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือ
มีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสาร
หรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่ นเพิ่มเติม โดยผูยื่ นคําขอจะตองดําเนิ นการแก ไขและ/หรื อยื่น เอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและ
จะมอบสํ า เนาบั น ทึ กความพร องดั งกล าวให ผู ยื่น คํ าขอหรื อผู ได รั บ มอบอํ านาจไว เ ป น หลั กฐาน หากผู ยื่ น คํ า ขอไม
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอ พรอม
ทั้ ง แจ งเป น หนั ง สื อให ทราบเหตุ แ ห ง การคื น คํ าขอ ผู ยื่ น คํ าขอจะอุ ทธรณ คํ าสั่ ง คื น คํ าขอหรื อจะยื่ น คํ า ขอใหมก็ ไ ด
2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพรอมคําขอตองมีความถูกตองเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธาและตามที่
กฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด รวมทั้ง ตองไมเปนปญหาการจราจร และเปนไปตามขอเท็จจริงสภาพแวดลอม สอดคลอง
กับพื้นที่
ทั้ งนี้ ต องเป น ไปตามเงื่ อนไขข อ กํ า หนดทั่ ว ไป และเปน ไปตามแบบมาตรฐานที่ กรมทางหลวงชนบทกํา หนดไวใ น
สาระสําคัญ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตและผูรับโอนสิทธิ์
แจงใหผูอํานวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไมดําเนินการใหถือวาการอนุญาตสิ้นสุดลงการตรวจสอบ
สถานที่ในวันยื่นคําขอ เจาหนาที่จะนัดหมายกับผูขออนุญาตเพื่อทําการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาตฯ ภายใน 10 วันทํา
การนับแตวันที่ไดรับคําขอ กรณีรับเรื่องแทนหนวยงานอื่นเปนผูรับผิดชอบ เจาหนาที่ที่รับผิดชอบจะโทรศัพทนัโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
การตรวจสอบเอกสาร 1.1 ผูยื่นคําขอ ยื่นแบบคําขอ
อนุญาตคํา/ขอตอใบอนุญาตติดตั้ง
แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขต
ทางหลวงชนบท (แบบ ข.1)
1.2 เจาหนาที่ตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน
1.3 นัดหมาย
การพิจารณา
2.1 เจาหนาที่ตรวจสอบสถานที่
รวบรวมขอมูลหนางาน
2.2. เจาหนาที่สรุปสาระขึ้นรูป
จัดทําความเห็น
ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงาน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
3 ชั่วโมง กรมทางหลวงชนบท

14
วันทําการ

กรมทางหลวงชนบท

หมายเหตุ
-

-

3/5

ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
3.1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบสรุป
จัดทําบันทึก และรางใบอนุญาต
3.2. เสนอผูมีอํานาจลงนาม

ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงาน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
6
กรมทางหลวงชนบท
วันทําการ

หมายเหตุ
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 21 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
กรมการปกครอง
1
บาน
บัตรประจําตัว
1
ขาราชการหรือ
พนักงานองคการ
ของรัฐ
หนังสือเดินทาง
กรมการปกครอง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
2

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

2

ฉบับ

2

ฉบับ

2

ฉบับ

ใบอนุญาตขับขี่
รถยนต
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
สูติบัตร

กรมการขนสง
ทางบก
กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

1

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(สวนราชการเปนผู
ออกเอกสาร และ
รับรองสําเนา
ถูกตอง (ถามี)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง (ถามี)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง (ถามี)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง (ถามี)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง (ถามี)
(รับรองสําเนา
ถูกตอง (ถามี)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
แบบฟอรมคําขอ
อนุญาต/ตอ
ใบอนุญาตกระทํา
การใดๆในเขตทาง
หลวงชนบท (ตาม
แบบ ข.1
เอกสารการใช
ประโยชนที่ดิน

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
กรมทาง
หลวงชนบท

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

-

1

2

ชุด

สภาวิศวกร

1

2

ฉบับ

(หนวยงานที่
เกี่ยวของกับ
การยื่นคําขอ
เปนผูออก
เอกสาร และ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
(รับรอง
สําเนา
ถูกตอง)

-

1

2

ชุด

(ผูมอบ
อํานาจเปนผู
ออกเอกสาร
และรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ถามี))

-

2

1

ชุด

(ผูยื่นคําขอ
เปนผูออก
เอกสาร และ
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2)

3)

4)

5)

สําเนาใบอนุญาตของ
ผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
รวมทั้งรายการ
คํานวณเฉพาะ
ประเภทและขนาด
ของงานที่ ถูกควบคุม
ตามกฎหมายวาดวย
วิศวกร
หนังสือมอบอํานาจ
ในกรณีที่มอบอํานาจ
ใหผูอื่นทําการขอ
อนุญาตแทน ติด
อากรแสตมป 5 บาท
หรือ 30 บาท แลัว
แตกรณี
แบบแปลนแสดง
รายละเอียดและ
แผนผังแสดงตําแหนง
ที่ตั้งพรอมรายการ
คํานวณที่เกี่ยวของ
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16. คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ
หมายเหตุ (รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท
หมายเลขโทรศัพท 0 2551 5000 ,0 2551 5174 - 5
หมายเหตุ (รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ( 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ ))
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขออนุญาต/คําขอตอใบอนุญาต กระทําการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท (แบบ ข ๑)
19. หมายเหตุ -

