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คู่มือสาหรับประชาชน: กระทาการใดๆอันเป็ นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา ๔๘ , ๕๖ วรรค
๒)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักอานวยความปลอดภัย
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
1. ชื่อกระบวนงาน: กระทาการใดๆอันเป็ นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง (มาตรา ๔๘ , ๕๖ วรรค ๒)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักอานวยความปลอดภัย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติ มโดย พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวง เรื่ อง การกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จ
ของงาน พ.ศ.๒๕๕๐
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
43 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 90
จานวนคาขอที่มากที่สุด 120
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 50
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] กระทาการใดๆอันเป็ นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทาง
หลวง (มาตรา ๔๘ , ๕๖ วรรค ๒) 15/05/2015 20:57
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ หมวดทางหลวง/แขวงทางหลวง ในพืน้ ทีท่ ีข่ ออนุญาต/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ ((เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์ ))
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ใดมีความต้ องการจะกระทาการใดๆอันเป็ นกิจการสาธารณูปโภคในเขตทางหลวงต้ องมีการขออนุญาต ตาม พรบ.
ทางหลวง มาตรา 48, 56วรรค 2โดยมีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี ้
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อานาจในการพิจารณาอนุญาต
รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง) เป็ นผู้มีอานาจในการ
อนุญาตและเพิกถอนการอนุญาต การปั กเสา พาดสายวางท่อ หรื อกระทาการใดๆ
ผู้อานวยการสานักทางหลวง เป็ นผู้มีอานาจในการอนุญาตปั กเสา พาดสาย วางท่อ ได้ ตามขอบเขตหรื อลักษณะของ
การขออนุญาต ตามที่ได้ รับมอบหมายไว้ จากผู้อานวยการทางหลวง
เงื่อนไขที่ทางผู้ขออนุญาตต้ องทราบ
1.ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2.การพิจารณาของส่วนกลางต้ องมีการตรวจสอบพื ้นที่บริเวณที่ขออนุญาต โดยจะใช้ ระยะเวลา 15 วันทาการ
3.กรณีงานขออนุญาตที่ต้องมีการส่งเรื่ องให้ ทางสานักต่างๆในส่วนกลางที่เกี่ยวข้ องพิจารณา จะใช้ ระยะเวลาในช่วง
ขันตอนการพิ
้
จารณาเพิ่มขึ ้นจากเดิม 59วันทาการ เป็ น 94 วันทาการ
4.ผู้ขออนุญาตต้ องแสดงรายละเอียด ที่อยู่ หรื อ เบอร์ โทรศัพท์ ที่ใช้ ติดต่อให้ ชดั เจน ในหนังสือขออนุญาต กรณีที่ทาง
เจ้ าหน้ าที่ต้องการข้ อมูลประกอบการพิจารณางานขออนุญาต
5.กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงและผู้ขออนุญาตจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน
พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ขู ออนุญาต ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม ได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5.1เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงจะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ขออนุญาตจะ
ดาเนินการแก้ ไขคาขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
5.2ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ใน
คูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
6.กรณีที่เอกสารครบถ้ วนสมบูรณ์โดยผ่านการพิจารณามาแล้ วจาก แขวงทางหลวง และ สานักงานทางหลวง แต่เมื่อเข้ า
สูข่ นตอนการพิ
ั้
จารณาของ สานักอานวยความปลอดภัย พิจารณางานขออนุญาตแล้ วเกิดความไม่สมบูรณ์ เจ้ าหน้ าที่
กรมทางหลวง จะประสานทางผู้ขออนุญาตเข้ ามาชี ้แจงให้ ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากผู้ขออนุญาตไม่เข้ ามา
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ชี ้แจงภายในระยะเวลา ตามที่มีการตกลงกันระหว่าง ผู้ขออนุญาตกับทางเจ้าหน้ าที่กรมทางหลวงไว้ ให้ ถือว่าการ
พิจารณาเป็ นอันสิ ้นสุดลง
7.เบื ้องต้ นผู้ขออนุญาตควรศึกษารายละเอียดการขออนุญาตได้ จากทางเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.th หรื อ
โทรสอบถามได้ ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรวมทังสามารถโทรสอบถามได้
้
ทาง 1586 เพื่อให้ งานขออนุญาตเกิดความ
รวดเร็วและถูกต้ อง

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

หมวดทางหลวง/แขวงทาง
หลวงรับคาขอ/ตรวจสอบ
เอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

-หมวดทางหลวง นัดหมาย 59 วันทาการ กรมทางหลวง
ผู้ขออนุญาต เพื่อตรวจ
สถานที่จดุ ขออนุญาตเสนอ
ความเห็นต่อแขวงทางหลวง
เพื่อพิจารณา( 10 วันทา
การ)
-แขวงทางหลวงตรวจสอบ
เสนอสานักงานทางหลวง(
5 วันทาการ)
-สานักงานทางหลวง
ตรวจสอบเสนอสานัก
อานวยความปลอดภัย ( 5
วันทาการ)
-สานักอานวยความ

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมทางหลวง

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-หมวดทางหลวง/
แขวงทางหลวง)
((หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-หมวดทางหลวง
-แขวงทางหลวง
-สานักงานทาง
หลวง
-สานักอานวย
ความปลอดภัย )
-กรณีงานขอ
อนุญาตที่ต้องมี
การส่งเรื่ องให้ ทาง
สานักต่างๆใน
ส่วนกลางที่
เกี่ยวข้ องพิจารณา
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ปลอดภัย พิจารณาเรื่ อง
ดาเนินการ ตรวจสอบพื ้นที่
เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูล / ส่งเรื่ อง
ให้ ทางสานักต่างๆใน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้ อง
พิจารณา (เฉพาะกรณี
พิเศษ) / พิจารณาเสนอ รอง
อธิบดีกรมทางหลวง

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3)

หมายเหตุ

จะใช้ ระยะเวลา
เพิ่มขึ ้นจากเดิม
59 วันทาการ เป็ น
94 วันทาการ)

-รองอธิบดีกรมทางหลวงลง 7 วันทาการ
นามส่งเรื่ องกลับสานัก
อานวยความปลอดภัย
-สานักอานวยความ
ปลอดภัย แจ้ งผลการ
พิจารณากับแขวงทางหลวง
-แขวงทางหลวงแจ้ งผลการ
พิจารณากับผู้ขออนุญาต

กรมทางหลวง

((หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
-แขวงทางหลวง
-สานักอานวย
ความปลอดภัย ))

ระยะเวลาดาเนินการรวม 67 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

1)

กรมการปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
5

ฉบับ

หมายเหตุ
(-ลงนาม รับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
แผ่น
-กรณีที่เป็ นนิติ
บุคคลต้ องใช้
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อานาจ พร้ อมลง
นามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง
-กรณีที่ผ้ ขู อมิได้
ดาเนินการด้ วย
ตนเองต้ องใช้
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอานาจพร้ อม
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
-กรณีที่ผ้ ขู อเป็ น
บุคคลธรรมดา
ต้ องใช้ สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน พร้ อม
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
)
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ที่

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ข้ าราชการหรื อ
พนักงานองค์การ
ของรัฐ
หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้ า

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

5

ฉบับ

(-ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
แผ่น)

5

ฉบับ

(-ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
แผ่น)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ทะเบียนบ้ าน

1)

กรมการปกครอง

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
5

ฉบับ

หมายเหตุ
(-ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
แผ่น
- กรณีที่เป็ นนิติ
บุคคลต้ องใช้
สาเนาทะเบียน
บ้ านของกรรมการ
ผู้มีอานาจพร้ อม
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
- กรณีที่ผ้ ขู อเป็ น
บุคคลธรรมดา
ต้ องใช้ สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือคาร้ องขอ
อนุญาต
แบบฟอร์ ม
หนังสือขอ
อนุญาต มาตรา
๔๘ , ๕๖ ตาม
พ.ร.บ.ทางหลวง
หนังสือมอบ
อานาจพร้ อมตรา
ประทับของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนบริษัทหรื อ
ห้ างหุ้นส่วน
จากัด (กรณีมอบ
อานาจให้ ผ้ อู ื่น
ดาเนินการแทน
แบบก่อสร้ างโดย
ละเอียดที่มีการ
ลงนามผู้ขอ
อนุญาตและเจ้ า
หน้ ากรมทาง
หลวงที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารรายการ
คานวณที่
เกี่ยวข้ องกับแบบ
ที่ยื่นขออนุญาต
ใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ

กรมทางหลวง

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

4

ฉบับ

(-ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น)

1

4

ฉบับ

(-ติดอากรแสตมป์
ฉบับจริง
-ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น
)

-

1

4

ฉบับ

(-ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น)

-

1

4

ฉบับ

-

0

5

ฉบับ

(-วิศวกรลงนาม
รับรองเอกสาร
รายการคานวณ
ทุกหน้ า)
(-ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องทุก
แผ่น)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
วิศวกรที่คานวณ
ตามประเภทและ
ระดับที่สภา
วิศวกรกาหนด
แบบการจัดการ จราจร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

1

4

ฉบับ

-

1

4

ฉบับ

แผนซ่อมคืนพื ้นที่ -

1

4

ฉบับ

7)

แผนดาเนินงาน
(schedule)
8)

9)

16. ค่ าธรรมเนียม

หมายเหตุ

(-ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น
-เจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องและ/หรื อ
วิศวกรลงนาม
รับรองแบบทุก
หน้ า
)
(-ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น
-เจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องและ/หรื อ
วิศวกรลงนาม
รับรองแบบทุก
หน้ า
)
(-ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่นเจ้ าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้ องและ/หรื อ
วิศวกรลงนาม
รับรองแบบทุก
หน้ า)
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1)

ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องชาระค่ าใช้ เขตทางหลวงตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ผูไ้ ด้รบั อนุญาตต้องชาระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราทีก่ าหนดในกฎกระทรวง)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักอานวยความปลอดภัย ที่อยู่ 2/486 อาคาร 25 ชัน้ 1 ถนนศรี อยุธยา แขวงทุ่งพญา
ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6598 โทรสาร 0-2354-6713
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน กรมทางหลวง ที่อยู่ 2/486 ถนนศรี อยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6530 โทรสาร 0-2354-6738
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน สายด่วนกรมทางหลวง 1586
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน เว็บไซด์ www.doh.go.th ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
ระยะเวลาดาเนินการรวม 67วันทาการ จะไม่รวมระยะเวลาที่สง่ ไปสานักต่างๆเพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้ อง

วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

18/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
อัศวิน แย้ มประเสริฐเกล้ า
ทวี เกศิสาอาง
สุณี มักผล
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