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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการการขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตติดตั้งปา้ยแนะน าสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท  

 มาตรา 47 วรรค 1 
 
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
พิจารณาอนุญาตติดตั้งป้ายแนะน าสถานทีใ่นเขตทางหลวงชนบทมาตรา 47 วรรค 1 
 

2. ขอบเขตการปฏิบัติ 
 คู่มือการปฏิบัตินี้ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติ 9 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นฯ และเอกสารประกอบ  
ขั้นตอนที่ 2 การนัดหมายผู้ยื่นฯ เพ่ือตรวจสอบสถานที่ 
ขั้นตอนที่ 3 การส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสถานที่ 
ขั้นตอนที่ 4 การตรวจสอบสถานที่ 
ขั้นตอนที่ 5 การส่งรายงานตรวจสอบสถานที่ 
ขั้นตอนที่ 6 การตรวจพิจารณา 
ขั้นตอนที่ 7 การสรุปเรื่องและเสนอให้ผู้มีอ านาจลงนาม 
ขั้นตอนที่ 8 เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
ขั้นตอนที่ 9 การแจ้งผลให้ผู้ยื่น ฯ 
 

3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยื่นค าขออนุญาต 

คุณสมบัติของผู้ยื่นค าขอ 
เป็นเจ้าของสถานที่ หรือผู้มอบอ านาจหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หากเป็นนิติบุคคลให้ผู้ที่มีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะให้ผู้ใช้ทางเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของสถานที่นั้นได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว 

หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุญาต 
  1. เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน หากค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/

หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของ
รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ /หรือยื่น
เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบ
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อ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบส าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาที่
ก าหนดในบันทึกดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนค าขอ พร้อมทั้ง แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบเหตุแห่งการคืนค าขอ ผู้ยื่น
ค าขอจะอุทธรณ์ค าสั่งคืนค าขอหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 

           2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพร้อมค าขอต้องมีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธา     
และตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด รวมทั้ง ต้องไม่เป็นปัญหาการจราจร และเป็นไปตามข้อเท็จจริง
สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับพื้นท่ี 

 

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อก าหนดทั่วไป และเป็นไปตามแบบมาตรฐานที่กรมทางหลวงชนบทก าหนดไว้
ในสาระส าคัญhttp://www.drr.go.th/sites/default/files/09.pdf 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสถานที่ที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตและ
ผู้รับโอนสิทธิ์ แจ้งให้ผู้อ านวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไม่ด าเนินการให้ถือว่าการ
อนุญาตสิ้นสุดลง และให้ผู้ได้รับอนุญาตรื้อถอนป้าย 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
งบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) ส าเนาทะเบียนบ้าน กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

3) บัตรประจ าตัวข้าราชการ
หรือพนักงานองค์การ

ของรัฐ 

- 1 2 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

4) หนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 1 2 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

5) ใบอนุญาตขับข่ีรถยนต์ กรมการขนส่ง    
ทางบก 

1 2 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

6) ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

7) สูติบัตร กรมการ
ปกครอง 

1 2 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 
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ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
งบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8) หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 

1 2 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
งบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบฟอร์มขออนุญาต/
ต่อใบอนุญาตกระท าการ
ใดๆในเขตทางหลวง
ชนบท (ตามแบบ ข.1) 

กรมทางหลวง
ชนบท 

1 0 ชุด (ผู้ยื่นค าขอเป็นผู้
ออกเอกสาร) 

2) ส าเนาเอกสารการใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

- 1 2 ชุด (หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการยื่น

ค าขอเป็นผู้ออก
เอกสาร และ
รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
3) ส าเนาใบอนุญาตของผู้

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมรวมทั้ง
รายการค านวณเฉพาะ
ประเภทและขนาดของ
งานที่ถูกควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

สภาวิศวกร 1 2 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

4) หนังสือมอบอ านาจใน
กรณีท่ีมอบอ านาจให้
ผู้อื่นท าการขออนุญาต
แทนติดอากรแสตมป์ 5 
บาท หรือ 30 บาท 
แล้วแต่กรณี 

- 1 2 ชุด (ผู้มอบอ านาจเป็น
ผู้ออกเอกสาร) 

5) แบบแปลนแสดง
รายละเอียดและแผนผัง
แสดงต าแหน่งที่ตั้ง 
พร้อมรายการค านวณท่ี
เกี่ยวข้อง 

- 2 1 ชุด (ผู้ยื่นขอเป็นผู้ออก
เอกสาร) 
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4. ค าจ ากัดความ 
 มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 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 ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงชนบทเป็นผู้มีอ านาจลงนาม 
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6. Work Flow กระบวนการ 
 

ขั้นตอนที่ ผังกระบวนการ 
ระยะเวลา 

(วัน) 
ผู้รับผิดชอบ 

1 
 

3 ชม. เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

2 
 

1 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

3 
 

1 เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

4 
 

7 
เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ 

5 
 

1 
เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ 

6 
 

5 
เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ 

7 
 

4 
เจ้าพนักงานทาง
หลวงผู้รับผิดชอบ 

8 

 

2 

ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจาก
ผู้อ านวยการทาง
หลวงชนบท 

9   เจ้าหน้าที่รับเรื่อง 

  

 

 

 

นัดหมายผู้ยื่น 
เพ่ือตรวจสอบสถานที่ 

 

 

No 
Yes 

ผู้มีอ านาจลงนาม 

รับเรื่อง ตรวจสอบคุณสมบัติ 
ผู้ยื่น และเอกสาร 

การตรวจพิจารณา 
ตามหลักเกณฑ์ 

ส่งเอกสารให้ผู้รับผิดชอบ 
ตรวจสถานที่ 

ตรวจสอบสถานที่ 

ส่งรายงานตรวจสอบสถานที่ 

สรุปเรื่องเพ่ือเสนอ 
ลงนามให้อนุญาต 

สรุปเรื่องไม่
สามารถอนุญาตได้ 

 

 แจ้งผลให้ผู้ยื่นทราบ 
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7. ขัน้ตอนการปฏิบัติงานและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอนที่ 1 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง จะต้องท าตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 3 ชม.  
1) ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นต้องเป็นเจ้าของสถานที่ ที่ตั้งอยู่บน   ทางหลวง ที่จะขอติดตั้งป้ายแนะน า 

โดยตั้งเป็นประเภท สถานที่ดังต่อไปนี้ สถานที่ราชการ ศูนย์การค้า ตลาดนัดขนาดใหญ่ สถานที่
จ าหน่ายสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สถานที่พักแรม แหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะ 
สถานศึกษา โรงพยาบาล ศาสนสถานทุกศาสนา นิคมอุตสาหกรรม มูลนิธิและองค์กรการกุศล 
หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ส านักงานพรรคการเมือง 

2) ใช้แบบฟอร์มค าขออนุญาตและกรอกเอกสารให้ครบถ้วน 
3) ตรวจสอบเอกสารประกอบ ได้แก่ ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาโฉนดที่ดิน หนังสือมอบอ านาจ กรณี

เป็นนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลพร้อมเอกสารประกอบ 
4) ตรวจสอบแบบแปลนแผนผัง 

4.1) แผนผังแสดงเส้นทางหลวงที่ตั้งของสถานที่ที่ขออนุญาตและต าแหน่งที่ขอติดตั้งป้ายแนะน า 
จ านวน 1 แผ่น 

4.2) แบบขยาย ขนาดข้อความ มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:20 จ านวน 1 แผ่น 
(การตรวจสอบเอกสาร เป็นการตรวจสอบว่ามีเอกสารปรากฏหรือไม่จ านวนเท่าใด เป็นสิทธิของผู้ยื่น
หากไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขให้แจ้งผู้ยื่นทราบแต่หากผู้ยื่นยืนยันจะยื่นเอกสารก็ให้           
รับเรื่องไว้ และให้แจ้งด้วยว่าเอกสารประกอบการยื่นไม่ผู้พันในการพิจารณา ผลการพิจารณาจะ
เป็นไปตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ที่กรมทางหลวงชนบทก าหนด) 

ขั้นตอนที่ 2 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ก าหนดนัดผู้ยื่นขออนุญาตโดยนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสถานที่ 
ไม่เกิน 7 วันท าการ (ให้ท าทันทีเม่ือรับเรื่องเสร็จสิ้น)  

ขั้นตอนที่ 3 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง ส่งเอกสารประกอบการตรวจสถานที่ ได้แก่ แบบแปลน แผนผังการ
ติดตั้งป้ายในเขตทางและส าเนาโฉนดที่ดิน ภายในระยะเวลา 1 วัน 

ขั้นตอนที่ 4 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องท าตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 7 วัน 
1) ตรวจสอบตามแบบฟอร์ม  การตรวจสถานที่ขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะน าสถานที่ 
2) ถ่ายภาพด้านหน้าอาคารของผู้ขออนุญาต จ านวน 1 ภาพ และภาพถ่ายจุดบริเวณต าแหน่งที่ขอ 

ติดต้ังป้าย จ านวน 1 ภาพ  
   (ด้านขนานทิศทางวิ่งของรถยนต์) 

ขั้นตอนที่ 5 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องส่งรายงานตรวจสถานที่พร้อมภาพถ่ายและ
เอกสารประกอบการตรวจสอบภายในระยะเวลา 1 วัน  

ขั้นตอนที่ 6 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ จะต้องท าตามแนวทางปฏิบัติภายในระยะเวลา 5 วัน 
1) สถานที่ที่ประสงค์จะบอกจุดหมายอยู่บนถนนที่จะขอติดตั้งป้ายแนะน า 

(ไม่อนุญาตถ้าไม่อยู่บนถนนที่จะขอติดตั้งป้ายแนะน า) 
2) สถานที่ไม่อยู่บนถนนของกรมทางหลวงชนบท แต่อยู่บนถนนที่เชื่อมต่อกับถนนของกรมทางหลวง

ชนบท (ไม่อนุญาตถ้าไม่อยู่ในหลักเกณฑ์) 
3) ตรวจสอบขนาดป้ายแนะน า กว้างไม่เกิน 2.40 เมตร สูงไม่เกิน 0.70 เมตร และขนาดตัวอักษร

เป็นไปตามเง่ือนไขในการขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะน าสถานที่ 
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4) ตรวจสอบความกว้างของไหล่ทางและทางเท้า 

4.1) กรณีถนนไม่มีทางเท้า 
- ตรวจสอบความกว้างจากขอบไหล่ทางถึงแนวเขตทาง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 3.00 

เมตร อยู่ในหลักเกณฑ์อนุญาตได ้ 

(ความกว้างของป้ายต้องไม่เกิน 2.40 ม. และขอบป้ายต้องอยู่ห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อย
กว่า 0.60 ม. ตามแบบมาตรฐานการติดตั้งป้ายจราจรแบบป้ายเดียว เลขท่ี  จร-114/56 
และ จร-115/56) 

           4.2) กรณีถนนมีทางเท้า 
- ตรวจสอบความกว้างทางเท้าถึงแนวเขตทาง ต้องสัมพันธ์กับค่าขนาดป้ายในข้อ 3 โดยต้องมี

ระยะห่างจากขอบป้ายถึงขอบไหล่ทางหลวง ไม่น้อยกว่า 0.60 ม. ทั้งนี้ ขนาดป้ายและ
ตัวอักษรไม่เกินจากเง่ือนไขข้อก าหนด 
(ลักษณะการติดตั้งคล้ายกับข้อ 1 แต่ส่วนล่างของขอบป้ายต้องอยู่สูงจากพ้ืนทางเท้า ไม่น้อย
กว่า 2.00 เมตร ตามแบบมาตรฐานเลขท่ี จร-116/56) 

5) ตรวจสอบต าแหน่งติดตั้งป้าย จะต้องไม่บดบังป้ายหรืออุปสรรคการจราจรที่มีอยู่เดิมในระยะ 
25-150 ม. และมีจ านวนไม่เกิน 2 ป้าย ตามเงื่อนไขการขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะน าสถานที่ใน
เขตทางหลวงชนบท 

6) กรณีผ่านการพิจารณาข้างต้นอยู่ในเกณฑ์อนุญาตได้ 
หมายเหตุ ควรพิจารณาอนุญาตเฉพาะรูปแบบป้ายติดตั้งข้างทาง 

ขั้นตอนที่ 7 : เจ้าพนักงานทางหลวงผู้รับผิดชอบ ภายในระยะเวลา 4 วัน 
1) สรุปผลตามข้อ 6 
2) ระบุเงื่อนไขประกอบการอนุญาต “"ผู้ขออนุญาตต้องช าระค่าใช้เขตทางหลวงตามอัตราที่ก าหนดใน

กฎกระทรวงเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้” 

ขั้นตอนที่ 8 : ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวงชนบท ลงนามพิจารณาตามความเห็น
ของการสรุปเรื่อง ภายในระยะเวลา 2 วัน 

ขั้นตอนที่ 9 : เจ้าหน้าที่รับเรื่อง แจ้งผู้ขอโดยตรง หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

8. มาตรฐานงาน 
 8.1 มาตรฐานงานบริการ 21 วันท าการ 

8.2 มาตรฐานงานระบบระบายน้ า ตามมาตรฐานทางหลวงชนบท 
  
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 
 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2549) มาตรา 41 วรรค 1 
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11. แบบฟอร์มที่ใช้ 

1) แบบค าขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะน าสถานที่ในเขตทางหลวงชนบท (แบบ ข.2) 
2) แบบการตรวจสถานที่ขออนุญาตติดตั้งป้ายแนะน าสถานที่ 
3) บันทึก ขั้นตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขออนุญาตด าเนินการใด ๆ ในเขตทาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 





















แบบการตรวจสถานที่ขออนุญาตตดิตั้งป้ายแนะน าสถานที่ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
1.1  ชื่อผู้ขออนุญาต......................................................................... ................  เบอร์โทร......................................... 
1.2 ตัวอาคาร/สถานที่ตั้งอยู่บนถนน .................................. กม.ที่ ...................... □  ซ้ายทาง      □  ขวาทาง   
1.3 จุดที่ตั้งป้ายแนะน าสถานที่ ตั้งอยู่ กม. ที่ ....................................................... □  ซ้ายทาง      □  ขวาทาง    
1.4 ถนนมีความกว้างเขตทาง ................. เมตร จ านวน ..............ช่องจราจร วัสดุผิวจราจร..................................... 
 

2. ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 2.1 ต าแหน่งติดตั้งป้ายแนะน าอยู่ห่างจากตัวอาคาร/สถานที่ ........................................เมตร 

2.2 ตรวจสอบความกว้างต าแหน่งติดตั้งป้าย 
2.2.1 กรณีไม่มีทางเท้า ความกว้างขอบไหล่ทางถึงแนวเขตทาง........................... เมตร 
2.2.2 กรณีมีทางเท้า ความกว้างทางเท้า .............................................. เมตร 

2.3 ในรัศมี 200 เมตร ของต าแหน่งที่ขอติดตั้งป้าย/เครื่องหมายจราจร 
□  มี  จ านวน .................................. ประเภท.............................................................................. . 
□  ไม่มี    

      
3. ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
........................................................................... .............................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
 

        
 
              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังแสดงต าแหน่งตัวอาคาร/สถานที่และจุดที่ตั้งป้าย/ป้ายที่มีอยู่เดิม 
 

 
(ลงชื่อ).............................................ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).............................................เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอ านาจ 
         (.........................................)                     (.........................................) 
วันที่ตรวจสอบ..........................................  วันที่ตรวจสอบ.......................................... 

 



1 การตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต 5 การตรวจพิจารณา
วันที่รับเอกสาร วันที่รับเร่ือง...........................................................................เวลา...........(ผูพิจารณา)..........

เวลารับเร่ือง............................................................................ลงช่ือผูย่ืน................................ วันที่สงออก.............................................................................เวลา...........(ผูทักทวง).............

เวลาแลวเสร็จ.........................................................................ลงช่ือผูรับเอกสาร....................

***กําหนดนัดหมายช้ีสถานที่เม่ือ............................................ 6 การสรุปเร่ือง
เวลา.................................ณ สถานที่ที่ทําการกอสราง วันที่สรุปแลวเสร็จ.....................................................................

เวลาที่สงออก.........................................................................ผูดําเนินการ............................

2 การสงเอกสารใหผูรับผิดชอบตรวจสถานที่
วันที่สงเอกสาร 7 เสนอผูมีอํานาจลงนาม

เวลาที่สง.................................................................................ผูสง......................................... วันที่เสนอลงนาม...................................ผูเสนอ.................................

เวลาที่รับ...................................................................................ผูรับ........................................ วันที่สงออก............................................................................

3 การตรวจสอบสถานที่ 8 การแจงผลการพิจารณา
วันที่นัดตรวจสอบสถานที่............................................................... วันที่แจงผลใหผูย่ืน...............................ผูสง...................................

หมายเหต ุ  กําหนดนัดโดย............................................................. แจงผลโดย       ทางโทรศัพทใหผูย่ืนโดยตรง

      ทางไปรษณีย เม่ือวันที่.................................

4 การสงรายงานตรวจสอบสถานที่
วันที่สงรายงานตรวจสอบ..............................................................

เวลาที่สง............................................ผูสง........................................

เวลาที่รับ......................................ผูรับ........................................

บันทึก ข้ันตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงานขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ในเขตทาง


