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คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้
เป็นทางเข้า-ออก ทางหลวง
มาตรา 37 วรรค 1
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ
1.1 เพื่อให้ ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลั กษณ์ อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้น ตอนการปฏิบั ติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ
1.3 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสาหรับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
พิจารณาอนุญาตสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง เพื่อใช้เป็นทางเข้า -ออก ทางหลวง มาตรา 37
วรรค 1
2. ขอบเขตการปฏิบัติ
คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติ 9 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นฯ และเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 2 การนัดหมายผู้ยื่นฯ เพื่อตรวจสอบสถานที่
ขั้นตอนที่ 3 การส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานที่
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานที่
ขั้นตอนที่ 5 การส่งรายงานตรวจสอบสถานที่
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจพิจารณา
ขั้นตอนที่ 7 การสรุปเรื่องและเสนอให้ผู้มีอานาจลงนาม
ขั้นตอนที่ 8 เสนอผู้มีอานาจลงนาม
ขั้นตอนที่ 9 การแจ้งผลให้ผู้ยื่น ฯ
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นคาขออนุญาต
คุณสมบัติของผู้ยื่นคาขอ
เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดเขตทางหรือผู้มอบอานาจหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หากเป็นนิติบุคคลให้ผู้ที่
มีอานาจลงนามแทนนิติ บุคคล ที่มีความประสงค์จะขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตสร้างถนนหรือสิ่งอื่นใดในเขต
ทางหลวงเพื่อใช้เป็นทางเข้า-ออก
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หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารครบถ้ ว นตามที่ ร ะบุ ไว้ ในคู่ มื อ ส าหรับ ประชาชน หากค าขอหรือ เอกสารหลั ก ฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความ
บกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการแก้ไข
และ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้
ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้
ได้รับ มอบอานาจไว้เป็ น หลั กฐาน หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนคาขอ พร้อมทั้ง แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบเหตุแห่งการคืน
คาขอ ผู้ยื่นคาขอจะอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอหรือจะยื่นคาขอใหม่ก็ได้
2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพร้อมคาขอต้องมีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธา
และตามที่กฎหมายที่เกี่ย วข้ องกาหนด รวมทั้ ง ต้องไม่เป็ นปั ญ หาการจราจร และเป็ นไปตามข้อเท็จจริง
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับพื้นที่
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกาหนดทั่วไป และเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทกาหนดไว้
ในสาระสาคัญ
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ ดินที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตและ
ผู้รับโอนสิทธิ์ แจ้งให้ผู้อานวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไม่ดาเนินการให้ถือว่าการอนุญาต
สิ้นสุดลง และให้ผู้ได้รับอนุญาตรื้อถอนทางเข้า-ออก
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน จานวน จานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
งบับจริง สาเนา
เอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการ
1
2
1)
ประชาชน
ปกครอง
สาเนาทะเบียนบ้าน
กรมการ
1
2
2)
ปกครอง
บัตรประจาตัว
1
2
ข้าราชการหรือพนักงาน
3)
องค์การของรัฐ
4)
5)
6)

หนังสือเดินทาง

หน่วย
นับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

กรมการกงสุล

1

2

ฉบับ

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ กรมการขนส่ง
ทางบก
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ
กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(ส่วนราชการเป็นผู้
ออกเอกสาร และ
รับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
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ที่
7)
8)

หน่วยงาน จานวน จานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
งบับจริง สาเนา
เอกสาร
สูติบัตร
กรมการ
1
2
ปกครอง
หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนา
1
2
ธุรกิจการค้า

หน่วย
นับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง (ถ้ามี)

2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1) แบบฟอร์มขออนุญาต/
ต่อใบอนุญาตกระทา
การใดๆในเขตทางหลวง
ชนบท (ตามแบบ ข.1)
2) เอกสารการใช้ประโยชน์
ที่ดิน

3) สาเนาใบอนุญาตของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
รวมทั้งรายการคานวณ
เฉพาะประเภทและ
ขนาดของงานที่ถูก
ควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิศวกร
4) หนังสือมอบอานาจใน
กรณีที่มอบอานาจให้
ผู้อื่นทาการขออนุญาต
แทนติดอากรแสตมป์ 5
บาท หรือ 30 บาท
แล้วแต่กรณี
5) แบบแปลนแสดง
รายละเอียดและแผนผัง

หน่วยงาน จานวน จานวน
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร เอกสาร
งบับจริง สาเนา
เอกสาร
กรมทางหลวง
1
0
ชนบท

หน่วย
นับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
(ผู้ยื่นคาขอเป็นผู้
ออกเอกสาร)

-

1

2

ชุด

(หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ยื่นคาขอเป็นผู้
ออกเอกสาร และ
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

สภาวิศวกร

1

2

ฉบับ

-

1

2

ชุด

(ผู้มอบอานาจเป็น
ผู้ออกเอกสาร)

-

2

1

ชุด

(ผู้ยื่นขอเป็นผู้ออก
เอกสาร)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน จานวน จานวน
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร เอกสาร
งบับจริง สาเนา
เอกสาร

หน่วย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

แสดงตาแหน่งที่ตั้ง
พร้อมรายการคานวณที่
เกี่ยวข้อง
4. คาจากัดความ
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
มาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน (Performance Standard) เป็ น ผลการปฏิ บั ติ งานในระดั บ ใดระดั บ หนึ่ ง
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน
5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
5.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
5.3 เจ้าพนักงานทางหลวงชนบทตรวจสอบพื้นที่ รวบรวมข้อมูล สรุป เสนอพิจารณา
5.4 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงชนบทเป็นผู้มีอานาจลงนาม
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6. Work Flow กระบวนการ
ขั้นตอนที่

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
ผู้อานวยการทาง
หลวงชนบท

การตรวจพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์
Yes

6
No
7

8

9

สรุปเรื่องไม่
สามารถอนุญาตได้

สรุปเรื่องเพื่อเสนอ
ลงนามให้อนุญาต

ผู้มีอานาจลงนาม

แจ้งผลให้ผู้ยื่นทราบ

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
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7. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอนที่ 1 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง จะต้องทาตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 3 ชม.
1) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่น ต้องเป็นเจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากเจ้าของที่ดิน ที่ประสงค์จะ
สร้างทางเข้า-ออก ในเขตทางหลวงชนบท
2) ใช้แบบฟอร์มอนุญาตทาทางเชื่อมเข้า-ออก ในเขตทางหลวงชนบท (แบบ ข.1)
3) ตรวจสอบเอกสารประกอบ ได้แก่
3.1) สาเนาบัตรประชาชน สาเนาโฉนดที่ดิน หนังสือมอบอานาจ กรณี เป็นนิติบุคคลต้องมีห นังสื อ
รับรองการเป็นนิติบุคคลพร้อมเอกสารประกอบ
3.2) สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร พร้อมแบบแปลนแผนผังประกอบการอนุญาต
3.3) กรณีเป็นการขออนุญาตทาทางเชื่อมเข้า – ออก โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณรถเข้า
– ออก จานวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น ต้องแสดงเอกสารวิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านการจราจรมาประกอบการพิจารณาด้วย
4) ตรวจสอบแบบแปลนแผนผังแสดงตำแหน่งอำคำรกับทำงเชื่อมเข้ำ -ออก ในเขตทำงหลวง จำนวน 1
แผ่น
หมำยเหตุ ให้ใช้แบบขออนุญำตสร้ำงทำง ถนน หรือสิ่งอื่นใด ในเขตทำงหลวง เพื่อเป็นทำงเข้ำ ออก แบบเลขที่ ช.1/2546, ช.2/2546, ช.3/2546, ช.4/2546, ชน.01 -2546, ชน.
02/2546, ชน.03/2546, ชน.04/2546 หรือชน.05/2546 แล้วแต่ประเภทอำคำร หรือผู้ยื่นขอ
อนุญำตจะจัดทำแผนผังขึ้นเอง เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก็ได้ แต่ต้องแสดงตำแหน่งอำคำรที่สัมพันธ์
กับทำงเชื่อมเข้ำ-ออก ให้ครบถ้วน
5) ตรวจสอบหนังสืออนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร จานวน 1 แผ่น และแบบแปลนแผนผังที่ประกอบการ
อนุญาต จานวน 1 แผ่น
6) ตรวจสอบหนังสือยินยอมจากเจ้ าของที่ดินข้างเคียง กรณี ทางเชื่อมอยู่ติดกับแนวเขตที่ดินข้างเคียง
หรือใช้รัศมีเลี้ยวของที่ดินข้างเคียงพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนและสาเนาโฉนดที่ดิน ของเจ้าของ
ที่ดินค้างเคียง จานวนอย่างละ 1 แผ่น
ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง กาหนดผู้ยื่นขออนุญาตโดยนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสถานที่ไม่
เกิน 7 วันทาการ (ให้ทาทันทีเมื่อรับเรื่องเสร็จสิ้น)
ขั้น ตอนที่ 3 : เจ้ า หน้ าที่ รับ เรื่อง ส่ งเอกสารประกอบการตรวจสถานที่ ได้แก่ แบบแปลน แผนผั ง
ตัวอาคาร และสาเนาโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลา 1 วัน
ขั้นตอนที่ 4 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องทาตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 7 วัน
1) ตรวจสอบสถานที่ตามแบบการตรวจสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อม
2) ถ่ายภาพด้านหน้าของตาแหน่งที่ดิน จานวน 1 ภาพ และถ่ายภาพกายภาพบนถนนที่เป็นจุดเชื่อมต่อ
จานวน 1 แผ่น
ขั้นตอนที่ 5 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องส่งรายงานตรวจสถานที่พร้อมภาพถ่ายและ
เอกสารประกอบการตรวจสอบภายในระยะเวลา 1 วัน
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ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องทาตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 5 วัน
1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อกาหนดเงื่อนไขทั่ วไป ตามแบบมาตรฐานทางเข้า -ออก ทางหลวงที่ ทช.
01/2546
2) ตรวจสอบรูปแบบทางเชื่อม ตามประเภทอาคารและทางเท้า
2.1) อาคารพักอาศัย ตรวจสอบตามแบบมาตรฐานทางเข้า- ออก ทางหลวง เลขที่ ทช.05/2546
2.2) อาคารพาณิชย์และอาคารอื่น ๆ ตรวจสอบตามแบบมาตรฐาน ทช.06/2546
2.3) สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงและก๊าซ
2.3.1) กรณีเขตทางระหว่าง 8.00-12.00 เมตร ตรวจสอบตาม แบบมาตรฐานทางเข้า ออก ทางหลวง เลขที่ ชบ.05/2546
2.3.2) กรณี เข้ า ออก ทางหลวงแบบทางเดี ย ว เขตทางระหว่ า ง 12.00-20.00 เมตร
ตรวจสอบตามแบบมาตรฐานทางเข้า-ออก ทางหลวง เลขที่ ชบ.02/2546
2.3.3) กรณี เข้ า -ออก ทางหลวงแบบสองทาง เขตทางระหว่ า ง 12.00-20.00 เมตร
ตรวจสอบตามแบบมาตรฐานทางเข้า-ออก ทางหลวง เลขที่ ชบ.01/2546
2.3.4) กรณี คั น ทางเดิ ม ห่ า งจากเขตทาง น้ อ ยกว่ า 5.00 เมตร ตรวจสอบตามแบบ
มาตรฐานทางเข้า-ออก ทางหลวง เลขที่ ชบ.04/2546
2.3.5) กรณีไม่อยู่ใน 2.3.1-2.3.1 ให้พิจารณาตามแบบมาตรฐานทางเข้า -ออก ทางหลวง
เลขที่ ชบ.03/2546
3) ตรวจสอบความกว้างของที่ดินที่ใช้ยื่นประกอบคาขออนุญาต ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า ความกว้าง
รูปแบบทางเข้า-ออก แต่ละประเภท รวมกับรัศมีเลี้ยวที่กาหนด
4) กาหนดรูปแบบการทาทางเชื่อม
4.1) กรณีที่ทางเท้า ต้องเป็นไปตาม แบบมาตรฐานทางเข้า-ออก ทางหลวง เลขที่ ทช.02/254603/2546
4.2) กรณีไม่มีทางเท้า ต้องเป็นไปตาม แบบมาตรฐานทางเข้า-ออก ทางหลวง เลขที่ ทช.04/2546
5) กรณีผ่านเกณฑ์ข้างต้น อยู่ในเกณฑ์ที่อนุญาตได้ได้
ขั้นตอนที่ 7 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องสรุปผลตามข้อ 6 ภายในระยะเวลา 4 วัน
ขั้นตอนที่ 8 : ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวงชนบท ลงนามพิจารณาตามความเห็น
ของการสรุปเรื่อง ภายในระยะเวลา 2 วัน
ขั้นตอนที่ 9 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง แจ้งผู้ขอโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
8. มาตรฐานงาน
8.1 มาตรฐานงานบริการ 21 วันทาการ
8.2 มาตรฐานงานเชื่อมทาง ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท
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9. การบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ
(ระบุ วิธีการติดตามประเมินผล ผู้รับผิดชอบการติดตาม ผู้รับตรวจ และวิธีการนาเสนอผลการติดตาม
ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทางาน เพื่อใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
กาหนด และการกาหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน)
10. เอกสารอ้างอิง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) มาตรา37 วรรค 1
11. แบบฟอร์มที่ใช้
1) แบบคาขออนุญาตทาทางเชื่อมเข้า-ออกในเขตทางหลวงชนบท (แบบ ข.1)
2) แบบการตรวจสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างทางเชื่อม
3) บันทึก ขั้นตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขออนุญาตดาเนินการใด ๆ ในเขตทาง

ภาคผนวก

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.................................

