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คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายนาลงในเขตทางหลวงชนบทมาตรา 39 /1 วรรค 1
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้้าลงในเขตทางหลวงชนบทมาตรา 39 /1 วรรค 1
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2553 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืนที่ให้บริการ : ส่วนกลาง , ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) , ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 21 วันท้าการ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
20
จานวนคาขอที่มากที่สุด 25
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 15
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส้าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้้าลงในเขตทางหลวงชนบท
มาตรา 39/1 วรรค 1
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เลขที่ 2 ถนนอุดมศิริ ตาบลหน้าเมือง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
70000 โทรศัพท์ 032332371-2 โทรสาร 032332374 E-mail : Ratchaburi@drr.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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2) สถานที่ให้บริการ สานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 3) สถานที่ให้บริการ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop Service Center
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
คุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอ
เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดเขตทางหรือผู้มอบอ้านาจหรือผู้แทนโดยชอบธรรม หากเป็นนิติบุคคลให้ผู้ที่มีอ้านาจลง
นามแทนนิติบุคคล ที่มีความประสงค์จะขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้้าลงในเขตทางหลวงชนบท
หลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาอนุญาต
1. เอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือส้าหรับประชาชน หากค้าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนและ/หรือ
มีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้เจ้าหน้าที่จะจัดท้าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสาร
หรื อ เอกสารหลั ก ฐานที่ ต้ อ งยื่ น เพิ่ ม เติ ม โดยผู้ ยื่ น ค้ า ขอจะต้ อ งด้ า เนิ น การแก้ ไ ขและ/หรื อ ยื่ น เอกสารเพิ่ ม เติ ม ภาย
ในระยะเวลา ที่ก้าหนดในบันทึกดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค้าขอหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว
และจะมอบส้าเนาบันทึกความพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค้าขอหรือผู้ได้รับมอบอ้านาจไว้เป็นหลักฐาน หากผู้ยื่นค้าขอไม่
ด้าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก้าหนดในบันทึกดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนค้าขอพร้อมทั้ง
แจ้ ง เป็ น หนั ง สื อ ให้ ท ราบเหตุ แ ห่ ง การคื น ค้ า ขอ ผู้ ยื่ น ค้ า ขอจะอุ ท ธรณ์ ค้ า สั่ ง คื น ค้ า ขอหรื อ จะยื่ น ค้ า ขอใหม่ ก็ ไ ด้
2. รายละเอียดแบบแปลนที่ยื่นมาพร้อมค้าขอต้องมีความถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิศวกรรมโยธาทั้งด้านความ
มั่นคงแข็งแรง การระบายน้้า ความปลอดภัยตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนด รวมทั้ง ต้องไม่เป็นปัญหาการจราจร และ
เป็นไปตามข้อเท็จจริงสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับพื้นที่
ทั้งนี้ ต้ องเป็ น ไปตามเงื่อนไขข้อก้าหนดทั่ว ไป และแบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องการตรวจสอบสถานที่ในวั นยื่นค้าขอ
เจ้าหน้าที่จะนัดหมายกับผู้ขออนุญาตเพื่อจะท้าการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต/ต่อใบอนุญาตระบายน้้าลงในเขตทาง
หลวงชนบท ภายใน 10 วันท้าการนับแต่วันที่ได้รับค้าขอ กรณีรับเรื่องแทนหน่วยงานอื่นเป็นผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบจะโทรศัพท์นัดโดยเร็ว
หมายเหตุ ในกรณีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินที่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ได้รับอนุญาตและผู้รับโอนสิทธิ์
แจ้งให้ผู้อ้านวยการทางหลวงชนบททราบ ภายใน 30 วัน หากไม่ด้าเนินการให้ถือว่าการอนุญาตสิ้นสุดลง และให้ผู้ได้รับ
อนุญาตรื้อถอนทางระบายน้้า
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขันตอนการ
ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
บริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1.1 ผู้ยื่นค้าขอ ยื่นแบบค้าขอ
3 ชั่วโมง
กรมทางหลวงชนบท
อนุญาต/ค้าขอต่อใบอนุญาต
1.2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน
1.3 นัดหมาย
2.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
14 วันท้าการ กรมทางหลวงชนบท
สถานที่ รวบรวมข้อมูลหน้างาน
2.2 เจ้าหน้าที่สรุปสาระขึ้นรูป
จัดท้าความเห็น

3.1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสรุป
จัดท้าบันทึก และร่างใบอนุญาต
3.2 เสนอผู้มีอ้านาจลงนาม

6 วันท้าการ

กรมทางหลวงชนบท

หมายเหตุ
-

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 21 วันท้าการ
14. งานบริการนีผ่านการดาเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการด้าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 21 วันท้าการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่
1)
2)

รายการเอกสารยืนยัน หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจ้าตัวประชาชน กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
ส้าเนาทะเบียนบ้าน
กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
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ที่
3)

4)
5)
6)
7)
8)

รายการเอกสารยืนยัน หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
ตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจ้าตัว
ส่วนราชการ
1
2
ฉบับ
(รับรองส้าเนา
ข้าราชการหรือพนักงาน
ถูกต้อง)
องค์การของรัฐ
หนังสือเดินทาง
กรมการกงสุล
1
2
ฉบับ
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
กรมการขนส่ง
1
2
ฉบับ
(รับรองส้าเนา
ทางบก
ถูกต้อง)
ใบส้าคัญการเปลี่ยนชื่อ กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
สูติบัตร
กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
หนังสือรับรองนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจ
1
2
ฉบับ
(รับรองส้าเนา
การค้า
ถูกต้อง)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผูอ้ อกเอกสาร
แบบฟอร์มขอ
กรมทางหลวง
1
อนุญาต/ต่อ
ชนบท
ใบอนุญาตกระท้า
การใดๆในเขตทาง
หลวงชนบท (ตาม
แบบ ข.1)
เอกสารการใช้
1
ประโยชน์ที่ดิน

ส้าเนาใบอนุญาต
ของผู้ประกอบ

สภาวิศวกร

1

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

2

ชุด

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผู้ยื่นค้าขอเป็นผู้
ออกเอกสาร)

(หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการยื่น
ค้าขอเป็นผู้ออก
เอกสาร และรับรอง
ส้าเนาถูกต้อง)
(รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
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ที่

4)

5)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผูอ้ อกเอกสาร
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมรวมทั้ง
รายการค้านวณ
เฉพาะประเภทและ
ขนาดของงานที่ถูก
ควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วย
วิศวกร
หนังสือมอบอ้านาจ
1
ในกรณีที่มอบ
อ้านาจให้ผู้อื่นท้า
การขออนุญาตแทน
ติดอากรแสตมป์ 5
บาท หรือ 30 บาท
แล้วแต่กรณี
แบบแปลนแสดง
2
รายละเอียดและ
แผนผังแสดง
ต้าแหน่งที่ตั้ง
พร้อมรายการ
ค้านวณที่เกี่ยวข้อง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2

ชุด

(ผู้มอบอ้านาจเป็นผู้
ออกเอกสาร)

1

ชุด

(ผู้ยื่นขอเป็นผู้ออก
เอกสาร)

16. ไม่มีค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่ยื่นค้าขอรับบริการ
หมายเหตุ (ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ณ แขวงทางหลวงชนบทราชบุรี เลขที่ 2 ถนนอุดมศิริ ตาบลหน้าเมือง
อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032332371-2 โทรสาร 032332374 E-mail :
Ratchaburi@drr.go.th)
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2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ประสานการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท
หมายเลขโทรศัพท์ สายด่วน 1146, 0 2551 5000 ,0 2551 5174 - 5
หมายเหตุ (ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ( 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ))
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบค้าขออนุญาต/ค้าขอต่อใบอนุญาต กระท้าการใดๆ ในเขตทางหลวงชนบท (แบบ ข ๑)
19. หมายเหตุ -

