คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตก่ อสร้ างทางเชื อมกับทางหลวงเข้ าสู่ ทีดินว่ างเปล่ าบ้ านพักอาศัยอาคาร
พาณิชย์ สถานีบริการนํา) มันสถานีบริการก๊าซหรื อสถานีบริ การเชื)อเพลิงอืนใดทีอยู่ในหลักเกณฑ์ หรื อรูปแบบที
เป็ นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)
หน่ วยงานทีให้ บริการ : แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กระทรวงคมนาคม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมือผูใ้ ดมีความต้องการจะทําทางเชือมกับทางหลวงต้องมีการขออนุญาตทําทางเชือมตามพรบ.ทางหลวงมาตรา 37
โดยมีรายละเอียดทีต้องทราบดังนี)
อํานาจในการพิจารณาอนุญาต
1.รองอธิบดีกรมทางหลวงผูซ้ ึ งได้รับมอบหมายจากผูอ้ าํ นวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง) เป็ นผูม้ ีอาํ นาจ
ในการอนุ ญาตให้ก่อสร้างทางเชือมทุกประเภทและทุกกรณี
2. ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานทางหลวงและผูอ้ าํ นวยการแขวงทางหลวงเป็ นผูม้ ีอาํ นาจในการอนุ ญาตให้ก่อสร้าง
ทางเชือมทุกประเภททีอยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามแบบมาตรฐาน 37/1 , 37/2 , 37/3 หรื อรู ปแบบทีเป็ นมาตรฐาน
กรมทางหลวงหากนอกเหนื อจากแบบมาตรฐานเป็ นอํานาจของรองอธิบดีกรมทางหลวง
3. ผูอ้ าํ นวยการแขวงทางหลวงเป็ นผูม้ ีอาํ นาจอนุญาตให้ก่อสร้างทางเชือมเพือเป็ นทางเข้าออกทางหลวงในการ
เข้าสู่ทีดินว่างเปล่าบ้านพักอาศัยอาคารพาณิ ชย์สถานี บริ การนํ)ามันสถานีบริ การก๊าซหรื อสถานี บริ การเชื)อเพลิง
อืนใดทีอยูใ่ นหลักเกณฑ์หรื อรู ปแบบทีเป็ นมาตรฐานของกรมทางหลวง
เงือนไขทีทางผูข้ ออนุญาตต้องทราบ
1. การขออนุ ญาตทําทางเชือมกับทางหลวงผูข้ ออนุ ญาตต้องมีทีดินติดกับเขตทางหลวงโดยการยืนขออนุญาต
หากเจ้าของทีดินไม่สามารถดําเนิ นการเองได้ให้ทาํ หนังสื อมอบอํานาจให้ผอู ้ ืนกระทําแทนได้พร้อมแสดงสําเนา
เอกสารสิ ทธิครอบครองทีดินทีติดกับทางหลวงในการยืนขออนุ ญาต
2. ผูข้ ออนุญาตต้องแสดงรายละเอียดทีอยูป่ ั จจุบนั และทีอยูท่ างจดหมายอิเล็คโทรนิ คส์หรื อเบอร์ โทรศัพท์และ
โทรสารทีใช้ติดต่อให้ชดั เจนในหนังสื อขออนุ ญาตกรณี ทีทางเจ้าหน้าทีต้องการข้อมูลชี)แจงเพิมเติมประกอบการ
พิจารณางานขออนุญาต
3. กรณี คาํ ขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิมเติมได้
ในขณะนั)นเจ้าหน้าทีกรมทางหลวงและผูข้ ออนุ ญาตจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่ องและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่ วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผขู ้ ออนุ ญาตดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิมเติม
ได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดเจ้าหน้าทีกรมทางหลวงจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3.1 หากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุญาตต้องมีหนังสื อมอบอํานาจจากผูข้ ออนุ ญาตจึงจะสามารถลงนามบันทึก
ความบกพร่ องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันได้หากไม่เป็ นตามข้อกําหนดนี)กรมทางหลวงจะไม่รับเรื อง
การขออนุ ญาตนั)น

3.2 เจ้าหน้าทีกรมทางหลวงจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูข้ ออนุญาตจะ
ดําเนินการแก้ไขคําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่ องนั)นเรี ยบร้อยแล้ว
3.3 ขั)นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเริ มนับระยะเวลาตั)งแต่เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามทีระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรี ยบร้อยแล้ว
4. เมือพิจารณางานขออนุญาตแล้วเกิดความไม่สมบูรณ์เจ้าหน้าทีกรมทางหลวงจะประสานทางผูข้ ออนุญาตเข้ามา
ชี)แจ้งให้ขอ้ มูลประกอบการพิจารณาโดยหากผูข้ ออนุ ญาตไม่เข้ามาชี)แจ้งภายในระยะเวลาตามทีมีการตกลงกัน
ระหว่างผูข้ ออนุ ญาตกับทางเจ้าหน้าทีกรมทางหลวงไว้ให้ถือว่าการพิจารณาเป็ นอันสิ) นสุ ดลง
5.หมวดทางหลวงนัดหมายผูข้ ออนุ ญาตตรวจสอบรู ปแบบและจุดทีขออนุญาตในวันยืนคําขอหรื อตามเบอร์ โทร.
ติดต่อทีผูข้ ออนุ ญาตให้ไว้โดยจัดทําบันทึกนัดหมายทีสํานักงานหมวดทางหลวง และจะเริ มนับเวลาดําเนินการ
ในขั)นตอนการพิจารณานับแต่วนั ทีได้นดั หมายตรวจสอบสถานทีกรมทางหลวงขอสงวนสิ ทธิBกรณี หมวด ทางหลวงอาจทําการนัดหมายตรวจสอบสถานทีล่าช้าหากติดราชการสําคัญทีไม่สามารถให้ผแู ้ ทนอืนไปได้และ
มีเอกสารชี)แจงผูข้ ออนุ ญาตในวันทีจัดทําบันทึกนัดหมาย
6.เบื)องต้นผูข้ ออนุ ญาตควรศึกษารายละเอียดการขออนุ ญาตได้จากทางเว็บไซต์กรมทางหลวง www.doh.go.th
หรื อโทรสอบถามได้ตามหน่ วยงานทีเกียวข้องรวมทั)งสามารถโทรสอบถามได้ทาง 1586 เพือให้งานขออนุญาตเกิด
ความรวดเร็ วและถูกต้อง
ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริ การ
(หมายเหตุ: (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์))
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เลขที 145/6 หมู่ที 12 ถนนเพชเกษม
ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทรศัพท์ 0-2420-1406,0-2420-6822-3 โทรสาร 02-420-2367
(แขวงทางหลวงสมุทรสาคร) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
สถานทีให้ บริ การ
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์))
หมวดทางหลวงพุทธมณฑล เลขที 36/20 ถนนเพชรเกษม
ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
โทร/โทรสาร 02-431-1611 / ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
(แขวงทางหลวงสมุทรสาคร)/ ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
สถานทีให้ บริ การ
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์))
หมวดทางหลวงเศรษฐกิจ เลขที 82 หมู่ 7 ถนนเศรษฐกิจ1 ตําบลนาดี

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที
ทางราชการกําหนด)
ตั)งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที
ทางราชการกําหนด)
ตั)งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที
ทางราชการกําหนด)

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร/โทรสาร
034-830-974 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน (แขวงทางหลวง
สมุทรสาคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานทีให้ บริ การ
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวัยหยุดราชการและนักขัตฤกษ์))
หมวดทางหลวงนครชัยศรี เลขที 27/7 หมู่ 4 ตําบลขุนแก้ว อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทร/โทรสาร 034-311-040
/ ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
สถานทีให้ บริ การ
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์))
หมวดทางหลวงมหาชัย เลขที 1241/5 ถนนพระราม 2 ตําบลมหาชัย
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 โทร/โทรสาร 034-422-935 /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน (แขวงทางหลวงสมุทรสาคร)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
สถานทีให้ บริ การ
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์))
หมวดทางหลวงบางโทรัด เลขที 1241/5 ถนนพระราม 2 ตําบล
มหาชัย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 (ทีตั)งชัวคราว)
โทร /โทรสาร 034-425-347 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
(แขวงทางหลวงสมุทรสาคร)/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน

ตั)งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที
ทางราชการกําหนด)
ตั)งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที
ทางราชการกําหนด)
ตั)งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การ
วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทาง
ราชการกําหนด)
ตั)งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)

ขั)นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 21 วันทําการ
ลําดับ
1)

2)

ขั)นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
หมวดทางหลวง/แขวงทางหลวงรับคําขอ/ ตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (หน่ วยงานทีรับผิดชอบหมวดทางหลวง / แขวงทางหลวง))
การพิจารณา
- หมวดทางหลวงนัดหมายผูข้ ออนุ ญาตเพือตรวจสถานทีจุดขอ
อนุญาตทําทางเชือมและเสนอความเห็นตามหลักวิศวกรรมต่อ

ระยะเวลา

ส่ วนที
รับผิดชอบ
1
แขวงทางหลวง
วันทําการ สมุทรสาคร
15
แขวงทางหลวง
วันทําการ สมุทรสาคร

ลําดับ

3)

ขั)นตอน
แขวงทางหลวงเพือพิจารณา
-เจ้าหน้าทีแขวงทางหลวงตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร
-รองผูอ้ าํ นวยการแขวงทางหลวงพิจารณาความเหมาะสมของรู ปแบบทาง
เชือมทีขออนุ ญาต
(หมายเหตุ: (หน่ วยงานทีรับผิดชอบหมวดทางหลวง / แขวงทางหลวง))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
-ผูอ้ าํ นวยการแขวงทางหลวงพิจารณาการขออนุญาตและลงนามอนุ ญาต /
ไม่อนุญาต
- แขวงทางหลวงแจ้งผลการพิจารณากับผูข้ ออนุ ญาต
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา

ส่ วนที
รับผิดชอบ

5
แขวงทางหลวง
วันทําการ สมุทรสาคร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ

ชื อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)

1)

บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สํ าเนา 4 ฉบับ
หมายเหตุ (-ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น
-กรณี ทีเป็ นนิติบุคคลต้องใช้สาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชนของกรรมการผูม้ ี
อํานาจพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
-กรณี ทีผูข้ อมิได้ดาํ เนินการด้วยตนเองต้องใช้สาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูร้ ับมอบอํานาจพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
-กรณี ทีผูข้ อเป็ นบุคคลธรรมดาต้องใช้สาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง)
บัตรประจําตัวข้ าราชการหรือพนักงานองค์ การของรัฐ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สํ าเนา 4 ฉบับ
หมายเหตุ (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น)
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
ฉบับจริง 0 ฉบับ

2)

3)

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง

ลําดับ

4)

5)

6)

7)

8)

ชื อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)
สํ าเนา 4 ฉบับ
หมายเหตุ(-ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น
- กรณี ทีเป็ นนิติบุคคลต้องใช้สาํ เนาทะเบียนบ้านของกรรมการผูม้ ีอาํ นาจพร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง
- กรณี ทีผูข้ อมิได้ดาํ เนินการด้วยตนเองต้องใช้สาํ เนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับมอบ
อํานาจพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
- กรณี ทีผูข้ อเป็ นบุคคลธรรมดาต้องใช้สาํ เนาทะเบียนบ้านพร้อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง)
หนังสื อรับรองนิตบิ ุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สํ าเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น)
ใบสําคัญการเปลียนชือ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สํ าเนา 4 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณี เปลียนชือและสกุลให้แสดงสําเนาพร้อมลงนามรับลงรองสําเนา
ถูกต้องทุกแผ่น (ถ้ามี))
หนังสื อคําร้ องขออนุญาตแบบฟอร์ มขออนุญาตม.37 ตามพ.ร.บ. ทางหลวง
ฉบับจริง 4 ฉบับ
สํ าเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)
หนังสื อมอบอํานาจพร้ อมตราประทับของผู้มีอาํ นาจลงนามแทนบริษัทหรื อห้ าง
หุ้นส่ วนจํากัด (กรณีมอบอํานาจให้ ผ้ ูอนดํ
ื าเนินการแทน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สํ าเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ(-ติดอากรแสตมป์ ฉบับจริ ง
-ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)
แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที 37/1 (1) , 37/1 (2) เลขที 37/2 (1) , 37/2 (2)
เลขที 37/3 (1) , 37/3 (2)
ฉบับจริง 4 ฉบับ

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า

กรมการปกครอง

กรมทางหลวง

-

กรมทางหลวง

ลําดับ

9)

10)

11)

12)

13)

ชื อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ ามี)

หน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

สํ าเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองเอกสารทุกหน้า)
แบบผังบริเวณอาคารของผู้ขออนุญาตทีมีการแสดงรายละเอียดพืน) ทีจอดรถโดย
แบบต้ องมีการลงนามผู้ขออนุญาตและเจ้ าหน้ ากรมทางหลวงทีเกียวข้ อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สํ าเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)
สํ าเนาเอกสารสิ ทธิครอบครองทีดิน (โฉนดทีดิน)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สํ าเนา 4 ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น)
หนังสื อยินยอมหรื อมอบอํานาจจากเจ้ าของทีดิน (ในกรณีเป็ นการเช่ าทีดิน)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สํ าเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)
หนังสื อยินยอมจากผู้รับจํานอง (กรณีทีดินติดจํานอง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สํ าเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)
หนังสื อยินยอมจากเจ้ าของทีดินข้ างเคียง (กรณีรัศมีเลีย) วลํา) หน้ าทีดินข้ างเคียง)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สํ าเนา 3 ฉบับ
หมายเหตุ(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

-

-

-

-

-

ค่ าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

ค่ าธรรมเนียม (บาท / ร้ อยละ)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท

ช่ องทางการร้ องเรียน แนะนําบริ การ
ลําดับ
ช่ องทางการร้ องเรียน / แนะนําบริการ
1) แขวงทางหลวงสมุทรสาคร เลขที 145/6 หมู่ที 12 ถนนเพชรเกษม ตําบลอ้อมน้อย อําเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทรศัพท์ 0-2420-1406,0-24206822-3 โทรสาร 0-2420-2367 ติดต่อด้วยตนเอง
ณ หน่ วยงานสถิติ
(หมายเหตุ: -)
2) สํานักงานทางหลวงที13 (กรุ งเทพ) ทีอยู่ 40/2 ถ.วิภาวดีรังสิ ต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กทม. 10210
โทรศัพท์ 0-2521-0560 , 0-2521-0409 โทรสาร 0-2521-5988
(หมายเหตุ: -)
3) กรมทางหลวง ทีอยู่ 2/486 ถ.ศรี อยุธยาแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์
0-2354-6530 โทรสาร 0-2354-6738
(หมายเหตุ: -)
4) สายด่วนกรมทางหลวง 1586
(หมายเหตุ: -)
5) เว็บไซด์ www.doh.go.th ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื องร้องเรี ยน
(หมายเหตุ: -)
แบบฟอร์ ม ตัวอย่ างและคู่มือการกรอก
ลําดับ

ชื อแบบฟอร์ ม
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
-

เอกสารฉบับนี)ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ
www.info.go.th
วันทีคู่มือมีผลบังคับใช้: 21/07/2558

เอกสารประกอบการพิจารณา : การขออนุญาตก่ อสร้ างทางเชือมกับทางหลวงเข้ าสู่ ทีดินว่างเปล่ าบ้ านพักอาศัยอาคารพาณิชย์
สถานีบริการนํา* มันสถานีบริการก๊ าซหรือสถานีบริการเชื*อเพลิงอืนใดทีอยู่ในหลักเกณฑ์หรือรูปแบบทีเป็ นมาตรฐานของกรมทาง
หลวง (มาตรา 37)
หน่ วยงานทีให้ บริการ : แขวงทางหลวงสมุทรสาคร กระทรวงคมนาคม
เอกสารประกอบการขออนุญาต
1

รายการเอกสาร
บัตรประจําตัวประชาชน

2

บัตรประจําตัวข้ าราชการหรือพนักงานองค์ การของรัฐ

3

สําเนาทะเบียนบ้ าน

ตัวจริง สําเนา
เงือนไข
0
4 (-ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุก
แผ่น
-กรณี ที$เป็ นนิติบุคคลต้องใช้สาํ เนา
บัตรประจําตัวประชาชนของ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง
-กรณี ที$ผขู้ อมิได้ดาํ เนินการด้วย
ตนเองต้องใช้สาํ เนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูร้ ับมอบอํานาจ
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
-กรณี ที$ผขู้ อเป็ นบุคคลธรรมดาต้อง
ใช้สาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชน
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
0
4 (ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุก
แผ่น)
0
4 (-ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุก
แผ่น
- กรณี ที$เป็ นนิติบุคคลต้องใช้สําเนา
ทะเบียนบ้านของกรรมการผูม้ ี
อํานาจพร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง
- กรณี ที$ผขู้ อมิได้ดาํ เนินการด้วย
ตนเองต้องใช้สาํ เนาทะเบียนบ้าน
ของผูร้ ับมอบอํานาจพร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง

รายการเอกสาร

ตัวจริง สําเนา

เงือนไข
- กรณี ที$ผขู้ อเป็ นบุคคลธรรมดา
ต้องใช้สาํ เนาทะเบียนบ้านพร้อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้อง)

4

หนังสือรับรองนิติบุคคล

0

3

(ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกแผ่น)

5

ใบสําคัญการเปลียนชือ

0

4

4

0

(กรณี เปลี$ยนชื$อและสกุลให้แสดง
สําเนาพร้อมลงนามรับลงรองสําเนา
ถูกต้องทุกแผ่น (ถ้ามี))
(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

1

3

(-ติดอากรแสตมป์ ฉบับจริ ง
-ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

4

0

(ลงนามรับรองเอกสารทุกหน้า)

1

3

(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

0

4

11 หนังสือยินยอมหรือมอบอํานาจจากเจ้ าของทีดิน (ใน
กรณีเป็ นการเช่ าทีดิน)
12 หนังสือยินยอมจากผู้รับจํานอง (กรณีทีดินติด
จํานอง)

1

3

(ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุก
แผ่น)
(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

1

3

(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

13 หนังสือยินยอมจากเจ้ าของทีดินข้ างเคียง (กรณีรัศมี
เลีย* วลํา* หน้ าทีดินข้างเคียง)

1

3

(ลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่น)

หนังสือคําร้ องขออนุญาตแบบฟอร์ มขออนุญาตม.37
ตามพ.ร.บ. ทางหลวง
7 หนังสือมอบอํานาจพร้ อมตราประทับของผู้มอี าํ นาจ
ลงนามแทนบริษทั หรือห้ างหุ้นส่ วนจํากัด (กรณีมอบ
อํานาจให้ ผ้ ูอนดํ
ื าเนินการแทน)
8 แบบมาตรฐานกรมทางหลวงเลขที 37/1 (1) , 37/1 (2)
เลขที 37/2 (1) , 37/2 (2) เลขที 37/3 (1) , 37/3 (2)
9 แบบผังบริเวณอาคารของผู้ขออนุญาตทีมีการแสดง
รายละเอียดพืน* ทีจอดรถโดยแบบต้ องมีการลงนามผู้
ขออนุญาตและเจ้ าหน้ ากรมทางหลวงทีเกียวข้ อง
10 สําเนาเอกสารสิ ทธิครอบครองทีดิน (โฉนดทีดิน)
6

แบบฟอร์ มคําขออนุญาต
รายการเอกสาร
ไม่ พบแบบฟอร์ มคําขออนุญาต

เงือนไข

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา
การขออนุญาตวางหรือเชื่อมต่ อท่ อระบายนา้ ทางหลวง
ยืน่ คาขอ

แขวงทางหลวงรับคาขอตรวจสอบเอกสาร
( 15 นาที )
แขวงทางหลวง ส่ งเรื่องให้ หมวดทางหลวงตรวจสอบสถานที่
รายละเอียด และ เสนอเรื่องให้ สานักงานทางหลวง พิจารณา
( 12 วัน )

ดาเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้ องและ
ครบถ้ วนของเอกสาร

สานักงานทางหลวงพิจารณาอนุญาตหรือกลัน่ กรอง
เสนอ สานักอานวยความปลอดภัย
( 5 วัน )
สานักอานวยความปลอดภัย ตรวจสอบ
ความครบถ้ วน ถูกต้องและสมบูรณ์ ของเอกสารรายละเอียด
( 5 วัน )
สานักอานวยความปลอดภัย พิจารณา
เสนอเรื่องให้ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาอนุญาต
( 5 วัน )

ดาเนินการ
พิจารณาอนุญาต

ส่ งเรื่องคืน
(กรณีเอกสารไม่ ครบถ้ วน
ถูกต้ อง ตามทีก่ าหนดไว้ )

รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พิจารณาลงนามอนุญาต
และส่ งเรื่องคืน สานักอานวยความปลอดภัย
( 5 วัน )
สานักอานวยความปลอดภัยดาเนินการ
ส่ งเรื่องกลับ แขวงทางหลวง/สานักงานทางหลวง
( 3 วัน )
แขวงทางหลวง/สานักงานทางหลวง
แจ้ งผลการพิจารณาแก่ ผ้รู ับบริการ
( 3 วัน )

หมายเหตุ : - กรณี ส่งเรื่ องคืนผูข้ ออนุญาต ให้ทาการแก้ไขหรื อเพิ่มเติมข้อมูลหรื อตามความเห็นของสานักต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ถือว่าระยะเวลาการ
พิจารณาสิ้นสุดลง การเริ่ มต้นนับระยะเวลาการพิจารณา จะเริ่ มขึ้นเมื่องานของผูข้ ออนุญาตถึงลาดับเลขที่ในการพิจารณาและสานักต่างๆที่
เกี่ยวข้องเห็นชอบตามที่ผขู ้ ออนุญาตแก้ไขมาแล้ว
- ทั้งนี้หากมีความจาเป็ นต้องตรวจสอบสถานที่บริ เวณที่ขออนุญาต ระยะเวลาในการพิจารณาในขั้นตอนนี้จะเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม

ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้ บริ การ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

งานการขออนุญาตวางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้าทางหลวง
สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

ขอบเขตการให้บริ การ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
เลขที่ 145/6 ม.12 ต.อ อมน อย อ.กระทุ มแบน
จ.สุมทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-420-1406,02-420-6822-3
โทรสาร : 02-420-2367
อีเมล์ : doh1131@doh.go.th
พืน้ ที่ให้บริการ :
1. จังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่อาเภอเมืองสมุทรสาคร
(ตาบลพันท้ายนรสิงห์ ตาบลบางน้าจืด ตาบล
คอกกระบือ ตาบลนาดี ตาบลมหาชัย ตาบล
บางกระเจ้า ตาบลชัยมงคล ตาบลบางโทรัด
ตาบลท่าทราย ตาบลท่าจีน ตาบลบ้านบ่อ
ตาบลโคกขาม ตาบลบางหญ้าแพรก ตาบล
กาหลง และตาบลนาโคก) และอาเภอกระทุ่มเบน
2. จังหวัดนครปฐม ได้แก่อาเภอสามพราน (ตาบล
อ้อมใหญ่ ตาบลยายชา ตาบลสามพราน ตาบล
ทรงคนอง ตาบลท่าข้าม ตาบลท่าตลาด ตาบล
บางเตย ตาบลไร่ขงิ ตาบลหอมเกร็ด ตาบล
กระทุ่มล้ม และตาบลบางกระทึก) อาเภอนครชัย
ศรี (ตาบลขุนแก้ว และตาบลนครชัยศรี) และ
อาเภอพุทธมณฑล

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
วัน จันทร์ ถึงวัน ศุกร์
(เว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หมายเหตุ : ผูร้ บั บริการทีม่ ารับบริการต้องอยูใ่ นพืน้ ที่
รับผิดชอบของแขวงทางหลวงสมุทรสาคร
เท่านัน้ ไม่สามารถยื่นคาขอข้ามเขตการให้บริการได้

ข้อกาหนดการให้ บริ การ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต ตามมาตรา 39/1 ของ พรบ.ทางหลวง
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั บริการ ในกรณีทผ่ี รู้ บั บริการ
เป็ นเอกชน

จานวน 5 ฉบับ
จานวน 5 ชุด

3. ในกรณีทบ่ี ริษทั ห้างหุน้ ส่วน ให้แสดงหนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ ห้างหุน้ ส่วน
ประกอบ และในกรณีทม่ี กี ารมอบอานาจทาการแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจ
พร้อมตราประทับของผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ห้างหุน้ ส่วน พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั มอบอานาจ
4. แบบแปลนแผนผัง พร้อมรูปตัดแสดงการเดินท่อน้าทิง้ ภายในทีด่ นิ ผูร้ บั บริการ
จนกระทังมาบรรจบ
่
ท่อระบายน้าทางหลวง หรือทางระบายน้าทางหลวง เอกสาร
รายการคานวณทีเ่ กีย่ วข้องกับแบบทีย่ ่นื ขออนุญาต รวมทัง้ สาเนาใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรทีค่ านวณ โดยวิศวกรต้องลงนามรับรอง
เอกสารรายการคานวณและใบประกอบวิชาชีพฯ

จานวน 5 ชุด

จานวน 5 ชุด

ค่าธรรมเนี ยม
ไม่มี

ระดับการให้บริ การ
ระยะเวลา
1. ขัน้ ตอนการดาเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยแขวงทางหลวง/สานักงานทางหลวง และส่ง
เอกสารมาให้สานักอานวยความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร หากเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน จะแจ้งให้ผรู้ บั บริการทาการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ใช้เวลา 22 วันทาการ
2. ขัน้ ตอนพิจารณาอนุญาต โดยเริม่ นับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ทีต่ รวจสอบเอกสารครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์จนถึง
วันทีแ่ จ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้กบั ผูร้ บั บริการใช้เวลา 16 วันทาการ
3. ขัน้ ตอนการพิจารณาอนุญาต โดยเริม่ นับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ทีย่ ่นื เอกสารทีค่ รบถ้วนจนถึงช่วงดาเนินการจน
แล้วเสร็จ ใช้เวลา 38 วันทาการ
คุณภาพ
 ผลผลิตทีไ่ ด้รบั จากงานบริการมีความถูกต้องสมบูรณ์(สามารถวางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้าได้ตามแบบแปลน
แผนผังทีก่ าหนด)
 ผลการสารวจความพึงพอใจผูร้ บั บริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยีย่ มไม่น้อยกว่า 85 %

ขัน้ ตอนการให้บริ การ
ขัน้ ตอน
1. ผูร้ บั บริการยื่นเรื่องขออนุญาต
2. ตรวจสอบเอกสาร/พิจารณา/ให้ความเห็น
3. ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
พิจารณาให้ความเห็น
4. รองผูอ้ านวยการสานักอานวยความปลอดภัย
พิจารณาให้ความเห็น
5. ผูอ้ านวยการสานักอานวยความปลอดภัย
พิจารณาให้ความเห็น และเสนอ รองอธิบดีฝา่ ย
วิชาการ.

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
แขวงทางหลวง/สานักงานทางหลวง
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สานักอานวยความปลอดภัย
สานักอานวยความปลอดภัย
สานักอานวยความปลอดภัย
สานักอานวยความปลอดภัย

6. รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ พิจารณา(อนุญาต/ไม่
อนุญาต)
7. ผูอ้ านวยการสานักอานวยความปลอดภัยแจ้งผล
การพิจารณา มายังแขวงทางหลวง/สานักงานทาง
หลวง เพื่อแจ้งต่อผูร้ บั บริการทีม่ าขออนุญาต

ราชการบริหารส่วนกลาง
สานักอานวยความปลอดภัย

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี
1. แขวงทางหลวงสมุทรสาคร
เลขที่ 145/6 ม.12 ต.อ อมน อย อ.กระทุ มแบน จ.สุมทรสาคร 74130
โทรศัพท์ : 02-420-1406,02-420-6822-3
โทรสาร : 02-420-2367
อีเมล์ : doh1131@doh.go.th
2. http://e-services.doh.go.th/complainboard_doh/
3. Call Center 1586
แ

