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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตใชยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศ
ผูอํานวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตใชยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (ตามประกาศ
ผูอํานวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. 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
0.25
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 1
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตใชยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทาง
หลวงชนบท (ตามประกาศผูอํานวยการทางหลวงชนบท ซึ่งออกมาตรา 61)
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 –
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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 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูยื่นคําขอ
เปนเจาของยานพาหนะหรือผูมอบอํานาจหรือผูแทนโดยชอบธรรม หากเปนนิติบุคคลใหผูที่มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล ที่มีความประสงคขออนุญาตใชยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท
หลักเกณฑประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชน หากคําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/
หรือมีความบกพรองไมสมบูรณเปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการ
เอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติม โดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจาหนาที่และผูยื่น คําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึ ก
ดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน หากผูยื่นคํา
ขอไมดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอ
พรอมทั้ง แจงเปนหนังสือใหทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผูยื่นคําขอจะอุทธรณคําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได
2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพรอมคําขอตองมีความถูกตองเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธาและตามที่กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกําหนด รวมทั้ง ตองไมเปนปญหาการจราจร และเปนไปตามขอเท็จจริงสภาพแวดลอม สอดคลองกับพื้นที่
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามเงื่อนไขขอกําหนดและหลักเกณฑทั่วไปทางดานวิศวกรรมในการพิจาณาอนุญาตตามที่กรมทาง
หลวงชนบทกําหนดไวhttp://www.drr.go.th/th/list_road_law
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยานพาหนะที่ไดรับอนุญาต ใหผูไดรับอนุญาตและผูรับโอน
สิทธิ์ แจงใหผูอํานวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไมดําเนินการใหถือวาการอนุญาตสิ้นสุดลง
การตรวจสอบเสนทางและยานพาหนะ
ในวันยื่นคําขอ เจาหนาที่จะนัดหมายกับผูขออนุญาตเพื่อทําการตรวจสอบเสนทางและยานพาหนะที่จะขอ
อนุญาตฯ ภายใน 10 วันทําการนับแตวันที่ไดรับคําขอ กรณีรับเรื่องแทนหนวยงานอื่นเปนผูรับผิดชอบ เจาหนาที่ที่
รับผิดชอบจะโทรศัพทนัดโดยเร็ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมทางหลวง
ชนบท

หมายเหตุ

14 วันทําการ

กรมทางหลวง
ชนบท

-

6 วันทําการ

กรมทางหลวง
ชนบท

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

1.1 ผูยื่นคําขอ ยื่นแบบขอ
อนุญาต
1.2 เจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสารหลักฐาน
1.3 นัดหมาย
2.1 เจาหนาที่ตรวจสอบ
เสนทางและยานพาหนะ
พรอมรายงานเสนอการ
ตรวจสอบฯ
3.1 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สรุปจัดทําบันทึก และราง
ใบอนุญาต
3.2. เสนอผูมีอํานาจลงนาม

3 ชั่วโมง

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 21 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ฉบับ
กรมทางหลวง
หนังสือชี้แจง
ชนบท
วัตถุประสงค และ/
หรือ ความจําเปนใน
การขออนุญาต
คําขออนุญาตตาม
กรมทางหลวง
1
0
ฉบับ
แบบฟอรม
ชนบท
0
1
ฉบับ
สําเนาคูมือจดทะเบียน กรมการขนสงทาง
บก
ยานพาหนะ ประวัติ
ยานพาหนะ (ในกรณี
เปนนิติบุคคลหรือ
บุคคลธรรมดาตอง
แนบใบอนุญาต
ประกอบการขนสง)
รูปถายสีและรูปแบบ
สภาวิศวกร
1
1
ฉบับ
ยานพาหนะที่จะขอ
อนุญาต โดยตองแสดง
ถึงขนาดของ
ยานพาหนะทั้งความ
กวาง ความยาว ความ
สูง รัศมีวงเลี้ยว
(Turning Path)
ระยะหางระหวางเพลา
ระยะหางระหวางลอ
และยาง (ตามยาวและ
ตามขวาง) และแรงดัน
ลมยางที่ใชงาน พรอม
ทั้งมีน้ําหนักลงเพลา
ตาง ๆ พรอมทั้ง
รายการคํานวณ
น้ําหนักลงเพลาจาก
วิศวกรเครื่องกล ระดับ
ไมต่ํากวาสามัญวิศวกร
พรอมหนังสือรับรอง
ของวิศวกรผูคํานวณ
และสําเนาใบอนุญาตผู

หมายเหตุ
-

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูคํานวณ
รายการคํานวณแรงที่
สภาวิศวกร
1
1
ฉบับ
เกิดขึ้นตอโครงสราง
สะพาน และ/หรือ
โครงสรางชั้นทาง
และ/หรือรัศมีวงเลี้ยว
(Turning Path) โดย
วิศวกรโยธาระดับไมต่ํา
กวาสามัญวิศวกร
พรอมหนังสือรับรอง
ของวิศวกรผูคํานวณ
และสําเนาใบอนุญาตผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูคํานวณ
รายละเอียดและ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ
ที่เปนประโยชนตอการ
พิจารณาของกรมทาง
หลวงชนบท
กรณีการปฏิบัติงาน
ตามอํานาจหนาที่ หรือ
ตามวัตถุประสงคของ
หนวยงานของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานของรัฐ
อื่นใดที่ไดมีการ
มอบหมายใหผูอื่น
ดําเนินการแทน หรือ
ใหสิทธิในการ
ดําเนินการแกผูอื่น
แลวแตกรณี และมี
ความจําเปนตองยื่นคํา

หมายเหตุ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ขออนุญาตตอ
ผูอํานวยการทางหลวง
ชนบท ใหยานพาหนะ
เดินบนทางหลวง
ชนบท ใหหนวยงาน
ของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานของรัฐอื่นใด
นั้นเปนผูยื่นคําขอ
อนุญาตตอกรมทาง
หลวงชนบท

หมายเหตุ

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) แบบ ข 2
2) หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
19. หมายเหตุ -

