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คูม่ ือการปฏิบัติงาน
กระบวนการการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวง
ชนบท มาตรา 61
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
พิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบทมาตรา 61
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
เป็นเจ้าของยานพาหนะหรือผู้มอบอานาจหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หากเป็นนิติบุคคลให้ผู้ที่มีอานาจลง
นามแทนนิติบุคคล ที่มีความประสงค์ขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารครบถ้ว นตามที่ ร ะบุ ไว้ในคู่มื อส าหรับ ประชาชน หากค าขอหรือ เอกสารหลั ก ฐานไม่
ครบถ้วนและ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึก
ความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องดาเนินการ
แก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ และผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสาเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอ
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หรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็น หลั กฐาน หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติม
ภายในระยะเวลาที่กาหนดในบันทึกดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนคาขอ พร้อมทั้ง แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบเหตุ
แห่งการคืนคาขอผู้ยื่นคาขอจะอุทธรณ์คาสั่งคืนคาขอหรือจะยื่นคาขอใหม่ก็ได้
2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพร้อมคาขอต้องมีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธาและ
ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด รวมทั้ง ต้องไม่เป็นปัญหาการจราจร และเป็นไปตามข้อเท็จจริงสภาพแวดล้อม
สอดคล้องกับพื้นที่
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ทั่วไปทางด้านวิศวกรรมในการพิจาณาอนุญาตตามที่
กรมทางหลวงชนบทกาหนดไว้http://www.drr.go.th/th/list_road_law
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยานพาหนะที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาต
และผู้รับโอนสิทธิ์ แจ้งให้ผู้อานวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไม่ดาเนินการให้ถือว่าการ
อนุญาตสิ้นสุดลง
การตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะ
ในวันยื่นคาขอ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายกับผู้ขออนุญาตเพื่อทาการตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะที่
จะขออนุญาตฯ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันที่ได้รับคาขอ กรณีรับเรื่องแทนหน่วยงานอื่นเป็นผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะโทรศัพท์นัดโดยเร็ว
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน จานวน
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร
งบับจริง
เอกสาร

จานวน
หน่วยนับ
เอกสาร เอกสาร
สาเนา

หมายเหตุ
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2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการเอกสารยื
น
่
ที่
ภาครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ กรมทางหลวง
1) และ/หรือ ความจาเป็นใน
ชนบท
การขออนุญาต
คาขออนุญาตตาม
กรมทางหลวง
2)
แบบฟอร์ม
ชนบท
สาเนาคู่มือจดทะเบียน
กรมการขนส่ง
ยานพาหนะ ประวัติ
ทางบก
ยานพาหนะ (ในกรณีเป็น
3) นิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดาต้องแนบ
ใบอนุญาตประกอบการ
ขนส่ง)
รูปถ่ายสีและรูปแบบ
สภาวิศวกร
ยานพาหนะที่จะขอ
อนุญาต โดยต้องแสดงถึง
ขนาดของยานพาหนะทั้ง
ความกว้าง ความยาว
ความสูง รัศมีวงเลี้ยว
(Turning Path)
ระยะห่างระหว่างเพลา
ระยะห่างระหว่างล้อและ
ยาง (ตามยาวและตาม
ขวาง) และแรงดันลมยาง
4) ที่ใช้งาน พร้อมทั้งมี
น้าหนักลงเพลาต่าง ๆ
พร้อมทั้งรายการคานวณ
น้าหนักลงเพลาจาก
วิศวกรเครื่องกล ระดับไม่
ต่ากว่าสามัญวิศวกร
พร้อมหนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้คานวณ และ
สาเนาใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้
คานวณ

จานวน
เอกสาร
งบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

1

1

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

รายการคานวณแรงที่
เกิดขึ้นต่อโครงสร้าง
สะพาน และ/หรือ
โครงสร้างชั้นทาง และ/
หรือรัศมีวงเลี้ยว
(Turning Path) โดย
วิศวกรโยธาระดับไม่ต่า
5)
กว่าสามัญวิศวกร พร้อม
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้คานวณ และสาเนา
ใบอนุญาตผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้คานวณ
รายละเอียดและเอกสาร
อื่นที่เกี่ยวข้อง ที่เป็น
6)
ประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของกรมทางหลวงชนบท
กรณีการปฏิบัติงานตาม
อานาจหน้าที่ หรือตาม
วัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นใดที่
ได้มีการมอบหมายให้ผู้อื่น
ดาเนินการแทน หรือให้
สิทธิในการดาเนินการแก่
7) ผู้อื่น แล้วแต่กรณี และมี
ความจาเป็นต้องยื่นคาขอ
อนุญาตต่อผู้อานวยการ
ทางหลวงชนบท ให้
ยานพาหนะเดินบนทาง
หลวงชนบท ให้หน่วยงาน
ของส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นใดนั้น
เป็นผู้ยื่นคาขออนุญาตต่อ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
สภาวิศวกร

จานวน
เอกสาร
งบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

-

1

-

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
งบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

กรมทางหลวงชนบท
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
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทาได้ 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

-7-

7. ขัน้ ตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ
ขั้นตอนที่ 1 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง จะต้องทาตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 3 ชม.
ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง กาหนดผู้ยื่นขออนุญาตโดยนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสถานที่ไม่
เกิน 7 วันทาการ (ให้ทาทันทีเมื่อรับเรื่องเสร็จสิ้น)
ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ส่งเอกสารประกอบการตรวจสถานที่ ได้แก่ แบบแปลน แผนผังการ
เดินท่อน้าทิ้งลงในเขตทางและสาเนาโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลา 1 วัน
ขั้นตอนที่ 4 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องตรวจสอบตามแบบฟอร์ม ภายในระยะเวลา
7 วัน
ขั้ น ตอนที่ 5 : เจ้ า พนั ก งานทางหลวงผู้ รั บ ผิ ด ชอบ จะต้ อ งส่ งรายงานและเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบภายในระยะเวลา 1 วัน
ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องทาตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 5 วัน
ขั้นตอนที่ 7 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ สรุปผลตามข้อ 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 มาตรฐานงานการใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท
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) มาตรา 61
11. แบบฟอร์มที่ใช้
1) แบบคาขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท
2) 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.................................

