
 
 

 
 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
(Work  Manual) 

 
 

กระบวนการการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด  
บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (มาตรา 61) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรมทางหลวงชนบท                                         กระทรวงคมนาคม 
ส านักบ ารุงทาง 24 ธันวาคม 2558 



 

สารบัญ 
 

หน้า 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ                      1 

2. ขอบเขตการปฏิบัติ                1 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขอ (ถ้ามี)            1 

4. ค าจ ากัดความ                 5 

5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ                5 

5.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง              5 

 5.2 เจ้าพนักงานทางหลวงชนบทตรวจสอบพื้นที่ รวบรวมข้อมูล สรุป เสนอพิจารณา          5 

 5.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร             5 

 5.4 ผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงชนบทเป็นผู้มีอ านาจลงนาม        5 

6. กระบวนการปฏิบัติการ (Work Flow)              6 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ            7 

8. มาตรฐานงาน                 7 

 8.1 มาตรฐานงานบริการ               7 

 8.2 มาตรฐานงานการใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท        7 

9. การบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ               7 

10. เอกสารอ้างอิง                7 

11. แบบฟอร์มที่ใช้                7 

ภาคผนวก 
1) แบบค าขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท  
2) บันทึก ขั้นตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขออนุญาตด าเนินการใด ๆ ในเขตทาง 
3)  แบบฟอร์มบันทึกรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (ถ้าอยู่ในเงื่อนไข) 
4)  แบบส่งคืนค าขอ (ถ้าอยู่ในเงื่อนไข) 

 

 



-1- 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด  

บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (มาตรา 61) 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
 1.1 เพ่ือให้ส่วนราชการมีการจัดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ
บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอยู่เพ่ือขอการรับบริการที่
ตรงกับความต้องการ 
 1.3 เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานส าหรับเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการ
พิจารณาอนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท (มาตรา 61) 

2. ขอบเขตการปฏิบัติ 
 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติ 8 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นฯ และเอกสารประกอบ โดยให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม ตัวอย่าง 
พร้อมนัดหมายตรวจสอบสถานที่ผู้ยื่นฯ  

ขั้นตอนที่ 2 การส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานที่ 
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบสถานที่ พร้อมการพิจารณาตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 
ขั้นตอนที่ 4 การส่งรายงานตรวจสอบสถานที่ไปยัง สทช. และรวบรวมรายงานส่งเข้าส่วนกลาง 
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงชนบทการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอนที่ 6 รวบรวมสรุปผลการพิจารณาและเสนอต่อผู้มีอ านาจลงนาม 
ขั้นตอนที่ 7 ผู้มีอ านาจลงนาม 
ขั้นตอนที่ 8 การแจ้งผลให้ผู้ยื่น  

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขออนุญาต 
คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ 

เป็นเจ้าของยานพาหนะหรือผู้มอบอ านาจหรือผู้แทนโดยชอบธรรม ที่มีความประสงค์ขออนุญาตใช้
ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท หากเป็นนิติบุคคลให้ผู้ที่มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลเป็นผู้ยื่นค าขอ 
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุญาต 

1) ยานพาหนะท่ีต้องท าการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวงชนบท 
 

   1.1) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลาหรือล้อหรือยางแตกต่างจากที่ได้ก าหนดไว้ในหมวด 1 
ตามประกาศผู้อ านวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะท่ีมีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือน้ าหนัก
ลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบท 
ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 151 ง 29 ธันวาคม 2548) 

   1.2) ยานพาหนะท่ีขนส่งสิ่งของจ านวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยวซึ่งโดยสภาพของสิ่งนั้นไม่อาจแยกจาก
กันได้เว้นแต่จะท าลายหรือท าให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ เช่น เครื่องจักรหนัก ชิ้นส่วนโครงสร้าง
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คอนกรีต หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ ่โดยเป็นการขนส่งเฉพาะกาลและยานพาหนะนั้นมีน้ าหนักยานพาหนะ
รวมน้ าหนักบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 ตามประกาศผู้อ านวยการทางหลวงชนบทฯ 

   1.3) ยานพาหนะท่ีติดต้ังเครื่องจักร เครื่องกล และมีน้ าหนักยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกหรือ
น้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหมวด 1  ตามประกาศผู้อ านวยการทางหลวงชนบทฯ 

   1.4) ยานพาหนะท่ีโดยสภาพมีลักษณะเป็นเครื่องจักร เครื่องกล เช่น รถขุด รถตัก และมีน้ าหนัก
ยานพาหนะรวมน้ าหนักบรรทุกหรือน้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ก าหนดไว้ในหมวด 1 ตามประกาศ
ผู้อ านวยการทางหลวงชนบทฯ  

   1.5) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถก่ึงพ่วงที่ประกอบด้วยรถกึ่งพ่วงมากกว่า 1 คันข้ึนไป 

2) ให้ผู้ยื่นค าขอจัดท าเอกสารยื่นค าขอ  จ านวน 5 ชุด (ตัวจริง+ส าเนา) พร้อมลงนามโดยน ามายื่น
ด้วยตนเองตามช่องทางการให้บริการที่ปรากฎตามคู่มือประชาชนในเรื่องนี้ 

3) กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ
แก้ไข/เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทและผู้ขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความ
บกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ขออนุญาตด าเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติม หากไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท 
จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

   3.1) เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบทจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงาน
จนกว่าผู้ขออนุญาตจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเ พ่ิมเติมถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความ
บกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 

   3.2) ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
ถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว 

4) หากคณะกรรมการพิจารณาค าขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภท เดินบนทาง
หลวงชนบท พิจารณาค าขออนุญาตแล้วเกิดความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล คณะกรรมการฯ จะประสานให้ผู้ขอ
อนุญาตเข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา หากผู้ขออนุญาตไม่เข้ามาชี้แจงภายในระยะเวลาตามที่
คณะกรรมการฯ ก าหนด คณะกรรมการฯ จะพิจารณาตามข้อมูลที่ผู้ขออนุญาตยื่นไว้  

 
การตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะ 
         ในวันยื่นค าขอ เจ้าหน้าที่จะนัดหมายกับผู้ขออนุญาตเพ่ือท าการตรวจสอบเส้นทางและยานพาหนะ  
ที่จะขออนุญาต ภายใน 10 วันท าการนับแต่วันที่ได้รับค าขอ กรณีรับเรื่องแทนหน่วยงานอ่ืน เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบจะโทรศัพท์นัดโดยเร็ว 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ล าดับ 
ชื่อเอกสาร จ านวน 

และรายละเอียดเพิ่มเติม )ถ้ามี(  

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
บบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน 

 

กรมการปกครอง - 4 ชุด รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ - 4 ชุด รับรองส าเนา
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ล าดับ 
ชื่อเอกสาร จ านวน 

และรายละเอียดเพิ่มเติม )ถ้ามี(  

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
บบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

 การค้า ถูกต้อง 

3) แบบขออนุญาตให้ยานพาหนะเดิน
บนทางหลวงชนบทตามประกาศ 
ผู้อ านวยการทางหลวงชนบทฯ 
หมวด 2  ข้อ 16(1),16(2),16(3), 
16(4),16(5) 

กรมทางหลวง
ชนบท 

1 4 ชุด ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้
ลงนาม 

4) หนังสือมอบอ านาจพร้อมตรา
ประทับของผู้มีอ านาจลงนามแทน
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน 

- 1 4 ชุด ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้
ลงนาม 

5) ส าเนาคู่มือจดทะเบียนและประวัติ
ยานพาหนะที่ขออนุญาตเช่นรถลาก
จูงรถกึ่งพ่วง พร้อมแสดงหลักฐาน
ฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือตรวจสอบ 

กรมการขนส่ง
ทางบก 

1 4 ชุด รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

โดยผู้ยื่น 

6) รูปถ่ายสียานพาหนะ - 1 4 ชุด วิศวกรเครื่องกล
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

7) รูปแบบยานพาหนะโดยแสดงถึง
ขนาดระยะและน้ าหนักลงเพลาของ
ยานพาหนะเปล่า 

- 1 4 ชุด วิศวกรเครื่องกล
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

 
 

ล าดับ 
ชื่อเอกสาร จ านวน 

และรายละเอียดเพิ่มเติม )ถ้ามี(  

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
บบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

8) รูปแบบยานพาหนะโดยแสดงถึงมิติ
ของรถรวมสิ่งของที่บรรทุก 
(กว้าง,ยาว, สูง) น้ าหนักลงเพลา 
เมื่อมีการบรรทุกสิ่งของแล้ว 

- 1 4 ชุด วิศวกรเครื่องกล
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

9) กรณีท่ีมีชิ้นส่วนส าเร็จรูปจ านวน
มากให้แสดงจ านวนชิ้น ขนาดมิติ 
และน้ าหนักพร้อมจ านวนเที่ยวที่
ต้องการขนส่ง 

- 1 4 ชุด วิศวกรโยธา 
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

10) รูปแบบยานพาหนะโดยแสดงถึง
รัศมีวงเลี้ยว 

- 1 4 ชุด วิศวกรเครื่องกล
ผู้ค านวณลงนาม
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ล าดับ 
ชื่อเอกสาร จ านวน 

และรายละเอียดเพิ่มเติม )ถ้ามี(  

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
บบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

รับรอง ทุกแผ่น 

11) รายการค านวณแรงที่เกิดข้ึนต่อ
โครงสร้างสะพานรายสะพานที่อยู่
ในเส้นทางที่ต้องการขออนุญาต 
เมื่อมีการบรรทุกน้ าหนักแล้ว 

- 1 4 ชุด วิศวกรโยธา 
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

12) รายการค านวณแรงที่เกิดข้ึนต่อ
โครงสร้างทางตลอดเส้นทางที่ผ่านที่
ต้องการการขออนุญาต เมื่อมีการ
บรรทุกน้ าหนักแล้ว 

- 1 4 ชุด วิศวกรโยธา 
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

13) หนังสือรับรองของวิศวกรโยธาผู้
ค านวณโครงสร้างสะพานพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ 
(ระดับไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร) 

- 1 4 ชุด วิศวกรโยธา 
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

14) หนังสือรับรองของวิศวกรโยธาผู้
ค านวณโครงสร้างทางพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ  
(ระดับไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร) 

- 1 4 ชุด วิศวกรโยธา 
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

 

ล าดับ 
ชื่อเอกสาร จ านวน 

และรายละเอียดเพิ่มเติม )ถ้ามี(  

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
บบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

15) หนังสือรับรองของวิศวกรเครื่องกล
ผู้ค านวณน้ าหนักลงเพลาพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ 
(ระดับไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร) 

- 1 4 ชุด วิศวกรเครื่องกล 
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

16) หนังสือรับรองของวิศวกรเครื่องกล
ผู้ค านวณรัศมีวงเลี้ยวพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ 
(ระดับไม่ต่ ากว่าสามัญวิศวกร) 

- 1 4 ชุด วิศวกรเครื่องกล
ผู้ค านวณลงนาม
รับรอง ทุกแผ่น 

17) รูปแบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัยในการใช้ทางหลวง 

- 1 4 ชุด ผู้ขออนุญาตเป็น
ผู้ลงนาม 

18) แผนที่เส้นทางเดินบนทางหลวง - 1 4 ชุด ผู้ขออนุญาตเป็น
ผู้ลงนาม 
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ล าดับ 
ชื่อเอกสาร จ านวน 

และรายละเอียดเพิ่มเติม )ถ้ามี(  

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
บบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

19) 

 

แผนและระยะเวลาการด าเนินงาน - 1 4 ชุด ผู้ขออนุญาตเป็น
ผู้ลงนาม 

20) ที่อยู่และอีเมล์ในการจัดส่งเอกสาร - 1 4 ชุด ผู้ขออนุญาตเป็น
ผู้ลงนาม 

 

4. ค าจ ากัดความ 
มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (ตามพจนานุกรม 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Performance Standard) เป็นผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง 

ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงาน 

5. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 
 5.1 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
 5.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
 5.3 เจ้าพนักงานทางหลวงชนบทตรวจสอบพื้นที่ รวบรวมข้อมูล สรุป เสนอพิจารณา 
 5.4 เจ้าพนักงานทางหลวงชนบทตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลักวิศวกรรม 
 5.5 เจ้าพนักงานทางหลวงชนบท หรือคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาตามหลักเกณฑ์ 
 5.6 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงชนบทเป็นผู้มีอ านาจลงนาม 
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6. กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

1 

 

เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

 

2 
 

3 
เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูล 

3 
 

15 
เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ 

4 
 

6 
เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ 

5 

 

 

 

 

25 

คณะกรรมการที่
ได้รับมอบหมาย
จากกรมทางหลวง
ชนบท 

6 
 

6 
เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ 

7 

 

5 

ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทาง
หลวงชนบท 

8   เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

 
รับเรื่อง ตรวจสอบคณุสมบัต ิ

ผู้ยื่น และเอกสาร โดยให้เป็นไปตาม
แบบฟอร์มตัวอย่าง พร้อมนัดหมายเพื่อ

ตรวจสอบสถานท่ีผูย้ื่น  

เมื่อตรวจสอบเอกสารแล้วให้โทรแจ้งเจ้าหน้าท่ีตรวจ
สถานท่ี เพื่อนัดหมายผู้ประกอบการกับผูต้รวจ
สถานท่ีเข้าตรวจสอบสถานท่ี พร้อมจัดส่งเอกสาร 

ตรวจสอบสถานท่ี พร้อมกับ
พิจารณาตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด 

 
ส่งรายงานตรวจสอบสถานท่ี (สทช.) 

ส่งรายงานเข้าส่วนกลาง 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

 

No 
Yes 

การตรวจพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ ์

สรุปเรื่องเพื่อเสนอ 
ลงนามให้อนุญาต 

สรุปเรื่องไมส่ามารถ
อนุญาตได ้

 แจ้งผลให้ผูย้ื่นทราบ 

รวบรวมสรุปผลการพิจารณา 
และเสนอต่อผูม้ีอ านาจลงนาม 
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7. ขัน้ตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอนที่ 1 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นเอกสาร พร้อมนัดหมายผู้ยื่น เพ่ือตรวจ
สถานที่ ภายในระยะเวลา 1 วัน  

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ส่งเอกสารประกอบการตรวจสถานที่ ได้แก่ แบบแปลน แผนผังการ
เดินรถที่แสดงรายละเอียดของโครงสร้างในสายทาง ได้แก่ขนาดของถนน, สะพาน ให้แก่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล ภายในระยะเวลา 3 วัน 

ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบสถานที่ พร้อมกับพิจารณาตามแบบฟอร์ม
ที่ก าหนด ภายในระยะเวลา 15 วัน  

ขั้นตอนที่ 4 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องส่งรายงานและเอกสารประกอบการ
ตรวจสอบ ภายในระยะเวลา 6 วัน  

ขั้นตอนที่ 5 : คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากกรมทางหลวงชนบท จะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลา 25 วัน 

ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ ต้องรวบรวมสรุปผลการพิจารณาและเสนอต่อผู้มี
อ านาจลงนาม ภายในระยะเวลา 6 วัน 

ขั้นตอนที่ 7 : ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงชนบท ลงนามพิจารณาตามความเห็น
ของการสรุปเรื่อง ภายในระยะเวลา 5 วัน 

ขั้นตอนที่ 8 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง แจ้งผู้ขอโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

8. มาตรฐานงาน 
 8.1 มาตรฐานงานบริการ 61 วันท าการ 

8.2 มาตรฐานงานการใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท 

9. การบันทึกข้อมูลเชิงสถิติ 
 (ระบุ วิธีการติดตามประเมินผล ผู้รับผิดชอบการติดตาม ผู้รับตรวจ และวิธีการน าเสนอผลการติดตาม 
ซึ่งอาจรวมถึงการเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการท างาน เพ่ือใช้ติดตามผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
ก าหนด และการก าหนดรูปแบบ และระยะเวลาในการติดตาม เช่น ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน) 

10. เอกสารอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) มาตรา 61 
 2. ประกาศผู้อ านวยการทางหลวงชนบท เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ าหนัก น้ าหนักบรรทุก หรือ
น้ าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้ก าหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจท าให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงชนบท 
ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท  (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนพิเศษ 151 ง 29 ธันวาคม 2548) 

11. แบบฟอร์มที่ใช้ 
1) แบบขออนุญาตใช้ยานพาหนะบางชนิด บางประเภทเดินบนทางหลวงชนบท  
2) บันทึก ขั้นตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขออนุญาตด าเนินการใด ๆ ในเขตทาง 
3)  แบบฟอร์มบันทึกรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม (ถ้าอยู่ในเงื่อนไข) 
4)  แบบส่งคืนค าขอ (ถ้าอยู่ในเงื่อนไข) 


