คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
กระบวนการการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้าลงในเขตทางหลวงชนบท
มาตรา 39/1 วรรค 1

กรมทางหลวงชนบท

กระทรวงคมนาคม

ส้านักบ้ารุงทาง

17 กรกฎาคม 2558

สารบัญ
หน้า
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าคู่มือ

1

2. ขอบเขตการปฏิบัติ

1

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค้าขอ (ถ้ามี)

1

4. ค้าจ้ากัดความ

2

5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ

4

5.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

4

5.2 เจ้าพนักงานทางหลวงชนบทตรวจสอบพืนที่ รวบรวมข้อมูล สรุป เสนอพิจารณา

4

5.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร

4

5.4 ผู้ซง่ึ ได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการทางหลวงชนบทเป็นผู้มีอ้านาจลงนา

4

6. Work Flow กระบวนการ

5

7. ขันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ

6

8. มาตรฐานงาน

7

8.1 มาตรฐานงานบริการ

7

8.2 มาตรฐานงานระบบระบายน้า มาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

7

9. การบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ

7

10. เอกสารอ้างอิง

7

11. แบบฟอร์มที่ใช้

7

ภาคผนวก
1) แบบค้าขออนุญาตระบายน้า ในเขตทางหลวงชนบท (แบบ ข.2)
2) แบบการตรวจสถานที่การขออนุญาตระบายน้า
3) บันทึก ขันตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขออนุญาตด้าเนินการใด ๆ ในเขตทาง

-1-

คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้าลงในเขตทางหลวงชนบท
มาตรา 39/1 วรรค 1
1. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าคู่มือ
1.1 เพื่อให้ ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลั กษณ์ อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขันตอนการปฏิบั ติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก้าหนดที่ส้าคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท้างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท้างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส้าหรับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
พิจารณาอนุญาตระบายน้าลงในเขตทางหลวงชนบทมาตรา 39/1 วรรค 1
2. ขอบเขตการปฏิบัติ
คู่มือการปฏิบัตินีครอบคลุมขันตอนการปฏิบัติ 9 ขันตอนดังนี
ขันตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นฯ และเอกสารประกอบ
ขันตอนที่ 2 การนัดหมายผู้ยื่นฯ เพื่อตรวจสอบสถานที่
ขันตอนที่ 3 การส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานที่
ขันตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานที่
ขันตอนที่ 5 การส่งรายงานตรวจสอบสถานที่
ขันตอนที่ 6 การตรวจพิจารณา
ขันตอนที่ 7 การสรุปเรื่องและเสนอให้ผู้มีอ้านาจลงนาม
ขันตอนที่ 8 เสนอผู้มีอ้านาจลงนาม
ขันตอนที่ 9 การแจ้งผลให้ผู้ยื่น ฯ
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค้าขออนุญาต
คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอ
เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดเขตทางหรือผู้มอบอ้านาจหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หากเป็นนิติบุคคลให้ผู้ที่
มีอ้านาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้าลงในเขตทางหลวง
ชนบท
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส้าหรับประชาชน หากค้าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน
และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท้าบันทึกความบกพร่อง
ของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค้าขอจะต้องด้าเนินการแก้ไขและ/หรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ที่ก้าหนดในบันทึกดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอหรือผู้ได้รับมอบ
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อ้านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส้าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค้าขอหรือผู้ได้รับมอบ
อ้านาจไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ยื่นค้าขอไม่ด้าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
ก้าหนดในบันทึกดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนค้าขอพร้อมทังแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบเหตุแห่ง การคืนค้าขอ ผู้ยื่นค้า
ขอจะอุทธรณ์ค้าสั่งคืนค้าขอหรือจะยื่นค้าขอใหม่ก็ได้
2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพร้อมค้าขอต้องมีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธาทัง
ด้านความมั่นคงแข็งแรง การระบายน้า ความปลอดภัยตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนด รวมทัง ต้องไม่เป็ น
ปัญหาการจราจร และเป็นไปตามข้อเท็จจริงสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับพืนที่
ทังนี ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อก้าหนดทั่วไป และแบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบสถานที่ในวันยื่นค้า
ขอ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายกับผู้ขออนุญาตเพื่อจะท้าการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบาย
น้าลงในเขตทางหลวงชนบท ภายใน 10 วันท้าการนับแต่วันที่ได้รับค้าขอ กรณีรับเรื่องแทนหน่วยงานอื่นเป็น
ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะโทรศัพท์นัดโดยเร็ว
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตและ
ผู้รับโอนสิทธิ์ แจ้งให้ผู้อ้านวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไม่ด้าเนินการให้ถือว่าการอนุญาต
สินสุดลง และให้ผู้ได้รับอนุญาตรือถอนทางระบายน้า
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค้าขอ
1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน จ้านวน
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร
งบับจริง
เอกสาร

จ้านวน
หน่วยนับ
เอกสาร เอกสาร
ส้าเนา

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

1)

บัตรประจ้าตัวประชาชน

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)

2)

ส้าเนาทะเบียนบ้าน

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)

-

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)

3) บัตรประจ้าตัวข้าราชการ
หรือพนักงานองค์การ
ของรัฐ

หมายเหตุ

4)

หนังสือเดินทาง

กรมการกงสุล

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)

5)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรมการขนส่ง
ทางบก

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
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หน่วยงาน จ้านวน
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร
งบับจริง
เอกสาร

จ้านวน
หน่วยนับ
เอกสาร เอกสาร
ส้าเนา

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

6)

ใบส้าคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)

7)

สูติบัตร

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)

8)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า

1

2

ฉบับ

(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)

จ้านวน
เอกสาร
ส้าเนา
0

หน่วย
นับ
เอกสาร
ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ

2) เอกสารอื่น ๆ ส้าหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน จ้านวน
ที่
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร
งบับจริง
เอกสาร
1) แบบฟอร์มขออนุญาต/ กรมทางหลวง
1
ต่อใบอนุญาตกระท้าการ
ชนบท
ใดๆในเขตทางหลวง
ชนบท (ตามแบบ ข.1)
2) เอกสารการใช้ประโยชน์
1
ที่ดิน
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

3) ส้าเนาใบอนุญาตของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมรวมทัง
รายการค้านวณเฉพาะ
ประเภทและขนาดของ
งานที่ถูกควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร
4) หนังสือมอบอ้านาจใน
กรณีที่มอบอ้านาจให้
ผู้อื่นท้าการขออนุญาต
แทนติดอากรแสตมป์ 5

สภาวิศวกร

1

2

ฉบับ

-

1

2

ชุด

หมายเหตุ
(ผู้ยื่นค้าขอเป็นผู้
ออกเอกสาร)
(หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ยื่นค้าขอเป็นผู้ออก
เอกสาร และ
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)

(ผู้มอบอ้านาจเป็น
ผู้ออกเอกสาร)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

บาท หรือ 30 บาท
แล้วแต่กรณี
5) แบบแปลนแสดง
รายละเอียดและแผนผัง
แสดงต้าแหน่งที่ตัง
พร้อมรายการค้านวณที่
เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน จ้านวน
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร
งบับจริง
เอกสาร
-

2

จ้านวน
เอกสาร
ส้าเนา

หน่วย
นับ
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ

(ผู้ยื่นขอเป็นผู้ออก
เอกสาร)

4. ค้าจ้ากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส้าหรับเทียบก้าหนด ทังในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (Performance Standard) เป็ น ผลการปฏิ บั ติ งานในระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท้าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก้าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
5.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
5.3 เจ้าพนักงานทางหลวงชนบทตรวจสอบพืนที่ รวบรวมข้อมูล สรุป เสนอพิจารณา
5.4 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการทางหลวงชนบทเป็นผู้มีอ้านาจลงนาม
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6. Work Flow กระบวนการ
ขันตอนที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา
(วัน)

ผู้รับผิดชอบ

1

รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้ยื่น และเอกสาร

3 ชม.

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

2

นัดหมายผู้ยื่น
เพื่อตรวจสอบสถานที่

1

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

3

ส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสถานที่

1

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง

4

ตรวจสอบสถานที่

7

เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ

5

ส่งรายงานตรวจสอบสถานที่

1

เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ

5

เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ

4

เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ

2

ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจาก
ผู้อ้านวยการทาง
หลวงชนบท

การตรวจพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์
Yes

6
No
7

8

9

สรุปเรื่องไม่
สามารถอนุญาตได้

สรุปเรื่องเพื่อเสนอ
ลงนามให้อนุญาต

ผู้มีอ้านาจลงนาม

แจ้งผลให้ผู้ยื่นทราบ

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
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7. ขันตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ
ขันตอนที่ 1 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง จะต้องท้าตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 3 ชม.
1) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าของที่ดินที่ติดเขตทางหลวง
2) ใช้แบบฟอร์มค้าขออนุญาตและกรอกเอกสารให้ครบถ้วน
3) ตรวจสอบเอกสารประกอบ ได้แก่ ส้าเนาบัตรประชาชน ส้าเนาโฉนดที่ดิน หนังสือมอบอ้านาจ
4) ตรวจสอบแบบแปลนแผนผัง
4.1) แบบแปลนแสดงต้าแหน่งที่ตังอาคารระบบระบายน้าที่รวบรวมน้าทิงก่อนปล่อยสู่ทางระบายน้า
ในเขตทางโดยมีมาตรส่วนไม่น้อยกว่า 1:50 จ้านวน 1 แผ่น
4.2) แบบแสดงรูปตัดการเดินท่อน้าทิงที่บรรจบกับทางระบายน้าในเขตทางโดยให้แสดงค่าระดับของ
ปลายท่อ ซึ่งสัมพันธ์กับค่าระดับบ่อพักในเขตทาง จ้านวน 1 แผ่น
5) กรณี มิใช่อาคารพักอาศัย ให้ ตรวจสอบว่ารายการค้านวณ ปริมาณน้าทิง คุณ สมบัติน้ าทิง พร้อม
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพควบคุมของผู้ท้ารายการค้านวณ (การตรวจสอบเอกสาร เป็นการ
ตรวจสอบว่ามีเอกสารปรากฏหรือไม่จ้านวนเท่าใด เป็นสิทธิของผู้ยื่นหากไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
เงื่อนไขให้แจ้งผู้ยื่นทราบแต่หากผู้ยื่นยืนยันจะยื่นเอกสารก็ให้รับเรื่องไว้ และให้แจ้งด้วยว่าเอกสาร
ประกอบการยื่นไม่ผู้พันในการพิจารณา ผลการพิจารณาจะเป็ นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่กรม
ทางหลวงชนบทก้าหนด)
ขันตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ก้าหนดผู้ยื่นขออนุญาตโดยนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสถานที่ไม่
เกิน 7 วันท้าการ (ให้ท้าทันทีเมื่อรับเรื่องเสร็จสิน)
ขันตอนที่ 3 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ส่งเอกสารประกอบการตรวจสถานที่ ได้แก่ แบบแปลน แผนผังการ
เดินท่อน้าทิงลงในเขตทางและส้าเนาโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลา 1 วัน
ขันตอนที่ 4 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องท้าตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 7 วัน
1) ตรวจสอบตามแบบฟอร์ม การตรวจสถานที่ขออนุญาตระบายน้า ในเขตทาง (ภาคผนวก)
2) ถ่ายภาพด้านหน้ าตรงแปลงที่ดิน จ้านวน 1 ภาพ และถ่ายภาพระบบระบายน้าสาธารณะ (ถ้ามี)
จ้านวน 1 ภาพ
ขันตอนที่ 5 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องส่งรายงานตรวจสถานที่พร้อมภาพถ่ายและ
เอกสารประกอบการตรวจสอบภายในระยะเวลา 1 วัน
ขันตอนที่ 6 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องท้าตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 5 วัน
1) กรณีไม่มีระบบระบายน้าในเขตทางอยู่ในเกณฑ์ไม่อนุญาต
2) กรณีมีระบบระบายน้าในเขตทาง
2.1) ตรวจสอบคุณสมบัติน้าทิง
2.1.1) น้าทิงจากอาคาร คุณสมบัติต้องเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออก
ตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2.1.2) โรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539) โดยต้องมีหนังสือรับรองของวิศวกรผู้
ประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นผู้ลงนามรับรองรายการค้านวณ
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2.1.3) โครงการจัดสรรที่ดินต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้าจากที่ดินจัดสรร
2.2 คุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย ให้ตรวจสอบปริมาณน้าทิงรวมปริมาณน้าฝนในพืนที่โครงการ
ก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้าสาธารณะเมื่อรวมกับปริมาณน้าฝนที่ระบายจากผิวจราจรไหลลงสู่เส้นท่อ ถ้า
ปริมาณน้าทังหมดที่ไหลสะสมในเส้นท่อก่อนปล่อยออกสู่ทางน้าสาธารณะมีค่าเกิน 3/4 ของเส้นรอบรูปท่อ
ระบายน้า อยู่ในเกณฑ์ไม่อนุญาต
3) กรณีผ่านหลักเกณฑ์ข้างต้นอยู่ในเกณฑ์อนุญาตได้
ขันตอนที่ 7 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ สรุปผลตามข้อ 6 ภายในระยะเวลา 4 วัน
ขันตอนที่ 8 : ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ้านวยการทางหลวงชนบท ลงนามพิจารณาตามความเห็น
ของการสรุปเรื่อง ภายในระยะเวลา 2 วัน
ขันตอนที่ 9 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง แจ้งผู้ขอโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
8. มาตรฐานงาน
8.1 มาตรฐานงานบริการ 21 วันท้าการ
8.2 มาตรฐานงานระบบระบายน้า ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
9. การบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ
(ระบุ วิธีการติดตามประเมินผล ผู้รับผิดชอบการติดตาม ผู้รับตรวจ และวิธีการน้าเสนอผลการติดตาม
ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการท้างาน เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
ก้าหนด และการก้าหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน)
10. เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) มาตรา39/1 วรรค 1
11. แบบฟอร์มที่ใช้
1) แบบค้าขออนุญาตระบายน้า ในเขตทางหลวงชนบท (แบบ ข.2)
2) แบบการตรวจสถานที่การขออนุญาตระบายน้า
3) บันทึก ขันตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขออนุญาตด้าเนินการใด ๆ ในเขตทาง

ภาคผนวก

แบบการตรวจสถานที่ขออนุญาตระบายน้า
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อผู้ขออนุญาต......................................................................................... เบอร์โทร.........................................
1.2 จุดที่ขออนุญาตระบายน้า ชื่อถนน .................................. กม.ที่ ...................... □ ซ้ายทาง □ ขวาทาง
1.3 ถนน มีความกว้างเขตทาง ..................... เมตร จ้านวน ............. ช่องจราจร วัสดุผิวจราจร .............................
1.4 ความกว้างที่ดิน ด้านที่ติดเขตทาง ......................... เมตร
1.5 มีทางน้าสาธารณะ ชื่อ................................................................... กม.ที่ ........................................
2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา
2.1 ในเขตทางมีระบบท่อระบายน้า/รางคอนกรีต □ มี □ ไม่มี
2.2 ขนาดท่อระบายน้า/รางระบายน้าคอนกรีต  ............ เมตร กว้างxลึก ................................ เมตร
2.3 ค่าระดับท้องบ่อพัก ................... เมตร เมื่อเทียบกับระดับผิวจราจร
3. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
....................................................................................................................................................................... ...........................
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

แผนผังแสดง ที่ดิน และจุดระบายน้า
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจสอบ
(.........................................)
วันที่ตรวจสอบ..........................................

(ลงชื่อ).............................................เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอ้านาจ
(.........................................)
วันที่ตรวจสอบ..........................................

บันทึก ขั้นตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ในเขตทาง
1 การตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต

5 การตรวจพิจารณา

วันที่รับเอกสาร
วันที่รับเรื่อง...........................................................................
เวลา...........(ผูพิจารณา)..........
เวลารับเรื่อง............................................................................
ลงชื่อผูยื่น................................
วันที่สงออก.............................................................................
เวลา...........(ผูทักทวง).............
เวลาแลวเสร็จ.........................................................................
ลงชื่อผูรับเอกสาร....................
***กําหนดนัดหมายชี้สถานที่เมื่อ............................................
6 การสรุปเรื่อง
เวลา.................................ณ สถานที่ที่ทําการกอสราง
วันทีส่ รุปแลวเสร็จ.....................................................................
เวลาที่สงออก.........................................................................
ผูดําเนินการ............................

2 การสงเอกสารใหผูรับผิดชอบตรวจสถานที่
วันที่สงเอกสาร
7 เสนอผูมีอํานาจลงนาม
เวลาที่สง.................................................................................
ผูสง.........................................
วันทีเ่ สนอลงนาม...................................
ผูเสนอ.................................
เวลาที่รับ...................................................................................
ผูรับ........................................
วันทีส่ งออก............................................................................

3 การตรวจสอบสถานที่
วันที่นัดตรวจสอบสถานที.่ ..............................................................
หมายเหตุ กําหนดนัดโดย.............................................................

4 การสงรายงานตรวจสอบสถานที่
วันที่สงรายงานตรวจสอบ..............................................................
เวลาที่สง............................................
ผูสง........................................
เวลาที่รับ......................................ผูรับ........................................

8 การแจงผลการพิจารณา
วันที่แจงผลใหผูยื่น...............................
ผูสง...................................
แจงผลโดย
ทางโทรศัพทใหผูยื่นโดยตรง
ทางไปรษณีย เมื่อวันที่.................................

