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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตก่ อสร้ ำงทำงเชื่อมกับทำงหลวง เข้ ำสู่ท่ ีดนิ ว่ ำงเปล่ ำ บ้ ำนพักอำศัย
อำคำรพำณิชย์ สถำนีบริ กำรนำ้ มัน สถำนีบริกำรก๊ ำซ หรื อสถำนีบริกำร เชือ้ เพลิงอื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์
หรื อรู ปแบบที่เป็ นมำตรฐำนของกรมทำงหลวง (มำตรำ 37)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: แขวงทางหลวงกรุงเทพ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตก่อสร้ างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้ าสูท่ ี่ดินว่างเปล่า บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์
สถานีบริ การน ้ามัน สถานีบริการก๊ าซ หรื อสถานีบริการ เชื ้อเพลิงอื่นใด ที่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ หรื อรูปแบบที่เป็ น
มาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: แขวงทางหลวงกรุงเทพ
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศกรมทางหลวงเรื่ อง การกาหนดระยะเวลาแล้ วเสร็จของ
งาน พ.ศ. 2550
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
12 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 30
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 35
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้ างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้ าสูท่ ี่ดนิ
ว่างเปล่า บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริ การน ้ามัน สถานีบริ การก๊ าซ หรื อสถานีบริ การ เชื ้อเพลิงอื่นใด ที่
อยูใ่ นหลักเกณฑ์ หรื อรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37) 12/05/2015 14:31
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ แขวงทางหลวงกรุงเทพ เลขที ่ 40 ถนนวิ ภาวดี รังสิ ต แขวงสนามบิ น เขตดอนเมื อง
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท์ 0-2552-4825,0-2552-7299,0-2521-1889 โทรสาร 02-521-0365 (แขวงทาง
หลวงกรุงเทพ) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ
หมวดทางหลวงดอนเมื อง เลขที ่ 40/2 ถนนวิ ภาวดี รังสิ ต แขวงสนามบิ น เขตดอน
เมื อง กรุงเทพ 10210 โทร 02-552-7299 ต่อ 125 (แขวงทางหลวงกรุงเทพ) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ หมวดทางหลวงบางเขน 201/16 ถนนวิ ภาวดีรังสิ ต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี ่
กรุงเทพฯ
โทร 02-551-1085 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ หมวดทางหลวงรามอิ นทรา 197 ถ.รัชดา รามอิ นทรา แขวงคันนายาว เขต คันนายาว
กทม. 10230 โทร.02-377-1015 (แขวงทางหลวงกรุงเทพ) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวัยหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ หมวดทางหลวงร่ มเกล้า 75 หมู่ที่ 5 หมวดการทางมี นบุรี แขวงคลองสามประเวศ เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทร 02-360-8789 (แขวงทางหลวงกรุงเทพ) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ
หมวดทางหลวงสะพานสูง ที ต่ งั้ ใต้ทางยกระดับบึงกุ่ม ทางหลวงหมายเลข 3901 ที ่
กม.47+700 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร/โทรสาร 02-373-1355 (แขวงทาง
หลวงกรุงเทพ) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ หมวดทางหลวงสุทธิ สาร เลขที ่ 347 ถนนวิ ภาวดี - รังสิ ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
10400 โทรศัพท์ .02-290-0360 (แขวงทางหลวงกรุงเทพ)
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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8)

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ สถานที่ให้ บริการ หมวดทางหลวงลาลูกกา เลขที ่ 2 ถ.รามอิ นทรา แขวงอนุสาวรี ย์ เขต บางเขน 10220
โทรศัพท์ 02-521-1162 (แขวงทางหลวงกรุงเทพ)
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขันตฤกษ์ )

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อผู้ใดมีความต้ องการจะทาทางเชื่อมกับทางหลวงต้ องมีการขออนุญาตทาทางเชื่อม ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 37
โดยมีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี ้
อานาจในการพิจารณาอนุญาต
1.รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อานวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง) เป็ นผู้มีอานาจในการ
อนุญาตให้ ก่อสร้ างทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี
2.ผู้อานวยการสานักงานทางหลวง และ ผู้อานวยการแขวงทางหลวง เป็ นผู้มีอานาจในการอนุญาตให้ ก่อสร้ างทางเชื่อม
ทุกประเภทที่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามแบบมาตรฐาน 37/1 , 37/2 , 37/3 หรื อรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานกรมทางหลวง หาก
นอกเหนือจากแบบมาตรฐานเป็ นอานาจของ รองอธิบดีกรมทางหลวง
3.ผู้อานวยการแขวงทางหลวง เป็ นผู้มีอานาจ อนุญาตให้ ก่อสร้ างทางเชื่อม เพื่อเป็ นทางเข้ าออกทางหลวง ในการเข้ าสู่
ที่ดนิ ว่างเปล่า บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการน ้ามัน สถานีบริ การก๊ าซ หรื อสถานีบริการ เชื ้อเพลิงอื่นใด ที่อยู่
ในหลักเกณฑ์ หรื อรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานของกรมทางหลวง
เงื่อนไขที่ทางผู้ขออนุญาตต้ องทราบ
1.การขออนุญาตทาทางเชื่อมกับทางหลวง ผู้ขออนุญาตต้ องมีที่ดนิ ติดกับเขตทางหลวง โดยการยื่นขออนุญาตหาก
เจ้ าของที่ดินไม่สามารถดาเนินการเองได้ ให้ ทาหนังสือมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทาแทนได้ พร้ อมแสดงสาเนาเอกสารสิทธิ
ครอบครองที่ดนิ ที่ตดิ กับทางหลวง ในการยื่นขออนุญาต
2.ผู้ขออนุญาตต้ องแสดงรายละเอียด ที่อยูป่ ั จจุบนั และที่อยูท่ างจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ หรื อ เบอร์ โทรศัพท์และโทรสาร ที่
ใช้ ตดิ ต่อให้ ชดั เจน ในหนังสือขออนุญาต กรณีที่ทางเจ้ าหน้ าที่ต้องการข้ อมูลชี ้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณางานขอ
อนุญาต
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3.กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงและผู้ขออนุญาตจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน
พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ขู ออนุญาต ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม ได้ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3.1 หากผู้ยื่นคาขอไม่ได้ เป็ นผู้ขออนุญาต ต้ องมีหนังสือมอบอานาจจากผู้ขออนุญาตจึงจะสามารถลงนามบันทึกความ
บกพร่อง และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันได้ หากไม่เป็ นตามข้ อกาหนดนี ้ กรมทางหลวงจะไม่รับเรื่ องการขอ
อนุญาตนัน้
3.2เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงจะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ขออนุญาตจะ
ดาเนินการแก้ ไขคาขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
3.3ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.เมื่อพิจารณางานขออนุญาตแล้ วเกิดความไม่สมบูรณ์ เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวง จะประสานทางผู้ขออนุญาตเข้ ามาชี ้
แจ้ งให้ ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากผู้ขออนุญาตไม่เข้ ามาชี ้แจ้ งภายในระยะเวลา ตามที่มีการตกลงกันระหว่าง
ผู้ขออนุญาตกับทางเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงไว้ ให้ ถือว่าการพิจารณาเป็ นอันสิ ้นสุดลง
5.หมวดทางหลวงนัดหมายผู้ขออนุญาตตรวจสอบรูปแบบและจุดที่ขออนุญาตในวันยื่นคาขอหรื อตามเบอร์ โทร.ติดต่อที่ผ้ ู
ขออนุญาตให้ ไว้ โดยจัดทาบันทึกนัดหมายที่สานักงานหมวดทางหลวงและจะเริ่มนับเวลาดาเนินการในขันตอนการ
้
พิจารณา นับแต่วนั ที่ได้ นดั หมายตรวจสอบสถานที่ กรมทางหลวง ขอสงวนสิทธิ์กรณีหมวดทางหลวงอาจทาการนัด
หมายตรวจสอบสถานที่ลา่ ช้ า หากติดราชการสาคัญที่ไม่สามารถให้ ผ้ แู ทนอื่นไปได้ และมีเอกสารชี ้แจงผู้ข ออนุญาตใน
วันที่จดั ทาบันทึกนัดหมาย
6.เบื ้องต้ นผู้ขออนุญาตควรศึกษารายละเอียดการขออนุญาตได้ จากทางเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.th หรื อ
โทรสอบถามได้ ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรวมทังสามารถโทรสอบถามได้
้
ทาง 1586 เพื่อให้ งานขออนุญาตเกิดความ
รวดเร็วและถูกต้ อง

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
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ที่

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

หมวดทางหลวง/แขวงทาง
หลวง รับคาขอ/ ตรวจสอบ
เอกสาร

1 วันทาการ

การพิจารณา

- หมวดทางหลวง นัดหมาย 15 วันทาการ แขวงทางหลวง
ผู้ขออนุญาต เพื่อตรวจ
กรุงเทพ
สถานที่จดุ ขอ
อนุญาตทาทางเชื่อม
และเสนอความเห็นตาม
หลักวิศวกรรม ต่อ
แขวงทางหลวงเพื่อ
พิจารณา
เจ้ าหน้ าที่แขวง
ทางหลวง ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนและถูกต้ องของ
เอกสาร
รองผู้อานวยการ
แขวงทางหลวงพิจารณา
ความเหมาะสมของรูปแบบ
ทางเชื่อมที่ขออนุญาต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผู้อานวยการแขวง 5 วันทาการ
ทางหลวงพิจารณา การขอ
อนุญาต และลงนาม
อนุญาต / ไม่อนุญาต
- แขวงทางหลวงแจ้ งผลการ
พิจารณากับผู้ขออนุญาต

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
แขวงทางหลวง
กรุงเทพ

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

แขวงทางหลวง
กรุงเทพ

หมำยเหตุ

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หมวด
ทางหลวง / แขวง
ทางหลวง)
(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หมวด
ทางหลวง / แขวง
ทางหลวง)

-
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ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 21 วันทาการ
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 0
ประชำชน

1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
4

ฉบับ

หมำยเหตุ
(-ลงนำม รับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
แผ่น
-กรณีที่เป็ นนิติ
บุคคลต้ องใช้
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
กรรมกำรผู้มี
อำนำจ
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
-กรณีที่ผ้ ขู อมิได้
ดำเนินกำรด้ วย
ตนเองต้ องใช้
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้รับ
มอบอำนำจพร้ อม
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
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ที่

2)

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

บัตรประจำตัว
ข้ ำรำชกำรหรื อ
พนักงำนองค์กำร
ของรัฐ
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง
บ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

4

ฉบับ

0

4

ฉบับ

หมำยเหตุ
-กรณีที่ผ้ ขู อเป็ น
บุคคลธรรมดำ
ต้ องใช้ สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน พร้ อม
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
)
(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
แผ่น)
(-ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
แผ่น
- กรณีที่เป็ นนิติ
บุคคลต้ องใช้
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของกรรมกำร
ผู้มีอำนำจพร้ อม
ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง
- กรณีที่ผ้ ขู อมิได้
ดำเนินกำรด้ วย
ตนเองต้ องใช้
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้รับมอบ
อำนำจพร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำ
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ที่

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนำธุรกิจ
บุคคล
กำรค้ ำ

0

3

ฉบับ

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

0

4

ฉบับ

กรมกำรปกครอง

5)

หมำยเหตุ
ถูกต้ อง
- กรณีที่ผ้ ขู อเป็ น
บุคคลธรรมดำ
ต้ องใช้ สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
พร้ อมลงนำม
รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
แผ่น)
(กรณีเปลี่ยนชื่อ
และสกุล ให้ แสดง
สำเนำพร้ อมลง
นำมรับลงรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
แผ่น (ถ้ ำมี))

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือคำร้ องขอ กรมทำงหลวง
อนุญำต
แบบฟอร์ มขอ
อนุญำต ม.37
ตำม พ.ร.บ. ทำง
หลวง
หนังสือมอบ
-

4

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
เอกสำรทุกแผ่น)

3

ฉบับ

(-ติดอำกรแสตมป์
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ที่

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจ พร้ อม
ตรำประทับของผู้
มีอำนำจลงนำม
แทนบริษัท หรื อ
ห้ ำงหุ้นส่วน
จำกัด (กรณีมอบ
อำนำจให้ ผ้ อู ื่น
ดำเนินกำรแทน)
แบบมำตรฐำน กรมทำงหลวง
กรมทำงหลวง
เลขที่ 37/1 (1) ,
37/1 (2) เลขที่
37/2 (1) , 37/2
(2) เลขที่ 37/3
(1) , 37/3 (2)
แบบผังบริเวณ อำคำรของผู้ขอ
อนุญำตที่มีกำร
แสดง
รำยละเอียดพื ้นที่
จอดรถ โดยแบบ
ต้ องมีกำรลงนำม
ผู้ขออนุญำตและ
เจ้ ำหน้ ำกรมทำง
หลวงที่เกี่ยวข้ อง
สำเนำเอกสำร
สิทธิครอบครอง
ที่ดนิ (โฉนด
ที่ดนิ )

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ฉบับจริง
-ลงนำมรับรอง
เอกสำรทุกแผ่น
)

4

0

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
เอกสำรทุกหน้ ำ)

1

3

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
เอกสำรทุกแผ่น)

0

4

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องทุก
แผ่น)
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ที่

6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือยินยอม หรื อมอบอำนำจ
จำกเจ้ ำของที่ดนิ
(ในกรณีเป็ นกำร
เช่ำที่ดนิ )
หนังสือยินยอม จำกผู้รับจำนอง
(กรณีที่ดินติด
จำนอง)
หนังสือยินยอม จำกเจ้ ำของที่ดนิ
ข้ ำงเคียง (กรณี
รัศมีเลี ้ยวล ้ำหน้ ำ
ที่ดนิ ข้ ำงเคียง)

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

3

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
เอกสำรทุกแผ่น)

1

3

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
เอกสำรทุกแผ่น)

1

3

ฉบับ

(ลงนำมรับรอง
เอกสำรทุกแผ่น)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่ำธรรมเนียม
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน แขวงทางหลวงกรุงเทพ ที่อยู่40 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดอนเมือง กทม. 10210 โทรศัพท์
02-552-7299
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักงานทางหลวงที่13 (กรุงเทพ) ที่อยู่ 40/2 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอน
เมือง กทม. 10210 โทรศัพท์ 0-2521-0560 , 0-2521-0409 โทรสาร 0-2521-5988
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กรมทางหลวง ที่อยู่ 2/486 ถ.ศรี อยุธยา แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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4)
5)

10400 โทรศัพท์ 0-2354-6530 โทรสาร 0-2354-6738
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วนกรมทางหลวง 1586
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน เว็บไซด์ www.doh.go.th ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ธนิศร์ แสนหูม
ประมณฑ์ สถาพรนานนท์
สุณี มักผล

