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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทาง
หลวงสัมปทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส้านักงานควบคุมน้้าหนักยานพาหนะ
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส้านักงานควบคุมน้้าหนักยานพาหนะ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกาศกรมทางหลวง เรื่องหลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน
และทางหลวงสัมปทาน
2)

ประกาศผู้อานวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อานวยการทางหลวงแผ่นดิน และ ผู้อานวยการทางหลวงสัมปทาน

3)

พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2549

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ไม่มี
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 1
จานวนคาขอที่มากที่สุด 3
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส้าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทาง
หลวงแผ่นดิน และทางหลวงสัมปทาน 14/05/2015 13:18
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ อาคาร 7 ชั้น 3 สานักงานควบคุมน้าหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง โทรศัพท์
023546668-76 ต่อ 26406/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

2/9

หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ยานพาหนะที่ต้องท้าการขออนุญาตเดินรถบนทางหลวง
1.1) ยานพาหนะที่มีลักษณะของเพลา หรือล้อ หรือยาง แตกต่างจากที่ได้ก้าหนดไว้ในหมวด 1 และหมวด 2 ตาม
ประกาศผู้อ้านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ้านวยการทางหลวงแผ่นดิน และผู้อ้านวยการทางหลวงสัมปทาน ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2548
1.2) ยานพาหนะที่ขนส่งสิ่งของจ้านวนหนึ่งหน่วยต่อเที่ยวซึ่งโดยสภาพของสิ่งนั้นไม่อาจแยกจากกันได้ เว้นแต่จะท้าลาย
หรือท้าให้เปลี่ยนแปลงรูปทรงหรือสภาพ เช่น เครื่องจักรหนัก ชิ้นส่วนโครงสร้างคอนกรีต หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ โดย
เป็นการขนส่งเฉพาะกาล และยานพาหนะนั้นมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้้าหนักบรรทุกหรือน้้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่
ก้าหนดไว้ในหมวด 1 และหมวด 2 ตามประกาศผู้อ้านวยการทางหลวงพิเศษผู้อ้านวยการทางหลวงแผ่นดิน และ
ผู้อ้านวยการทางหลวงสัมปทาน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2548
1.3) ยานพาหนะที่ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องกล และมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้้าหนักบรรทุกหรือน้้าหนักลงเพลาเกินกว่า
ที่ก้าหนดไว้ในหมวด 1 และหมวด 2 ตามประกาศผู้อ้านวยการทางหลวงพิเศษ ผู้อ้านวยการทางหลวงแผ่นดิน และ
ผู้อ้านวยการทางหลวงสัมปทานลงวันที่ 22 ธันวาคม 2548
1.4) ยานพาหนะที่โดยสภาพมีลักษณะเป็นเครื่องจักร เครื่องกล เช่น รถขุด รถตัก และมีน้าหนักยานพาหนะรวมน้้าหนัก
บรรทุก หรือน้้าหนักลงเพลาเกินกว่าที่ก้าหนดไว้ในหมวด 1 และหมวด 2 ตามประกาศผู้อ้านวยการทางหลวงพิเศษ
ผู้อ้านวยการทางหลวงแผ่นดิน และ ผู้อ้านวยการทางหลวงสัมปทาน ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2548
1.5) ยานพาหนะชนิดรถลากจูงและรถกึ่งพ่วงที่ประกอบด้วยรถกึ่งพ่วงมากกว่า 1 คันขึ้นไป
2)ให้ผู้ยื่นค้าขอจัดท้าเอกสารยื่นค้าขอตามข้อ 9 จ้านวน 5 ชุด (ตัวจริง+ส้าเนา) พร้อมเซ็นชื่อ น้ามายื่นด้วยตนเองที่
อาคาร 7 ชั้น 3 ส้านักงานควบคุมน้้าหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง
3) กรณีค้าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงและผู้ขออนุญาตจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกัน พร้อมก้าหนดระยะเวลาให้ผู้ขออนุญาต ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากไม่ด้าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม ได้ภายใน
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ระยะเวลาที่ก้าหนด เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะด้าเนินการคืนค้าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3.1) เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงจะยังไม่พิจารณาค้าขอ และยังไม่นับระยะเวลาด้าเนินงาน จนกว่าผู้ขออนุญาตจะ
ด้าเนินการแก้ไขค้าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมถูกต้องครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว
3.2) ขั้นตอนการด้าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
4) คณะกรรมการพิจารณาก้าหนดพิกัดน้้าหนักรถบรรทุก พิจารณางานขออนุญาตแล้วเกิดความไม่สมบูรณ์ของข้อมูล
คณะกรรมการฯ จะประสานทางผู้ขออนุญาตเข้ามาชี้แจงให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากผู้ขออนุญาตไม่เข้ามา
ชี้แจงภายในระยะเวลาตามที่คณะกรรมการฯ ก้าหนด คณะกรรมการฯ จะท้าการพิจารณาตามข้อมูลที่ผู้ขออนุญาตยื่น

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ส้านักงาน
ควบคุมน้้าหนัก
ยานพาหนะ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ประกอบการยื่นหนังสือขอ 1 วันท้าการ
อนุญาต ฯ (ตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสาร)

การพิจารณา

พิจารณาทางด้านวิศวกรรม 40 วันท้าการ กรมทางหลวง
(ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสาร)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

3.1) การประชุม
20 วันท้าการ กรมทางหลวง
คณะกรรมการพิจารณา
ก้าหนดพิกัดน้้าหนัก
รถบรรทุก (15 วันท้าการ)
3.2) ผู้อ้านวยการทางหลวง

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(ยื่นด้วยตนเอง
เท่านั้น ณ
หน่วยงาน)
(1.ส้านักส้ารวจ
และออกแบบ
2.ส้านักวิเคราะห์
และตรวจสอบ
3.ส้านักอ้านวย
ความปลอดภัย)
-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พิจารณาลงนาม (5 วันท้า
การ)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 61 วันท้าการ
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
5

ฉบับ

5

ฉบับ

1)

2)

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
บุคคล
การค้า

0

หมายเหตุ
(1.ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
2.กรณีมอบ
อานาจต้องใช้
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจด้วย)
(ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

หนังสือแจ้ง
วัตถุประสงค์
และ/หรือความ

-

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
4

ชุด

หมายเหตุ
(ผู้ขออนุญาตลง
นามทุกแผ่น)
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
จาเป็นในการขอ
อนุญาต
คาขออนุญาต
ตามแบบ
คน.1/2551
หนังสือมอบ
อานาจพร้อมตรา
ประทับของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วน
สาเนาคู่มือจด
ทะเบียนและ
ประวัติ
ยานพาหนะที่ขอ
อนุญาต เช่น รถ
ลากจูง รถกึ่งพ่วง
รูปถ่ายสี
ยานพาหนะ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

4

ชุด

(ผู้ขออนุญาตลง
นามทุกแผ่น)

-

1

4

ฉบับ

(1.ติดอากร
แสตมป์ฉบับจริง
2.ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องทุก
แผ่น)

กรมการขนส่งทาง 0
บก

5

ชุด

(ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องทุก
แผ่น)

-

1

4

ชุด

รูปแบบ
ยานพาหนะ โดย
แสดงถึงขนาด
ระยะ และ
นาหนักลงเพลา
รูปแบบ
ยานพาหนะ โดย
แสดงถึงรัศมีวง
เลียว

1

4

ชุด

(วิศวกรผู้คานวณ
ต้องลงนามทุก
แผ่น)
(วิศวกรผู้คานวณ
ลงนามทุกแผ่น)

1

4

ชุด

(วิศวกรผู้คานวณ
ลงนามทุกแผ่น)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

รายการคานวณ
แรงที่เกิดขึนต่อ
โครงสร้าง
8) สะพาน ทุก
สะพานที่อยู่ใน
เส้นทางการขอ
อนุญาต
รายการคานวณ
แรงที่เกิดขึนต่อ
9) โครงสร้างทาง
ตลอดเส้นทาง
การขออนุญาต
หนังสือรับรอง
ของวิศวกรโยธา
ผู้คานวณ
โครงสร้าง
สะพาน พร้อม
10)
สาเนา
ใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพ
(ระดับไม่ต่ากว่า
สามัญวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกรโยธา
ผู้คานวณ
11) โครงสร้างทาง
พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพ

-

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

4

ชุด

(วิศวกรผู้คานวณ
ลงนามทุกแผ่น)

1

4

ชุด

(วิศวกรผู้คานวณ
ลงนามทุกแผ่น)

-

1

4

ชุด

(วิศวกรผู้คานวณ
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

-

1

4

ชุด

(วิศวกรผู้คานวณ
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)
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ที่

12)

13)

14)

15)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(ระดับไม่ต่ากว่า
สามัญวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
เครื่องกลผู้
คานวณนาหนัก
ลงเพลา พร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพ
(ระดับไม่ต่ากว่า
สามัญวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
เครื่องกลผู้
คานวณรัศมีวง
เลียว พร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตผู้
ประกอบวิชาชีพ
(ระดับไม่ต่ากว่า
สามัญวิศวกร)
รูปแบบการ
บริหารจัดการ
ด้านความ
ปลอดภัยในการ
ใช้ทางหลวง
แผนที่เส้นทาง
เดินบนทางหลวง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

4

ชุด

(วิศวกรผู้คานวณ
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

-

1

4

ชุด

(วิศวกรผู้คานวณ
ลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง)

-

1

4

ชุด

(ผู้ขออนุญาตลง
นามทุกแผ่น)

-

1

4

ชุด

(ผู้ขออนุญาตลง
นามทุกแผ่น)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ที่อยู่และอีเมล
16) ในการจัดส่ง
เอกสาร

-

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ผู้ขออนุญาตลง
นามทุกแผ่น)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ส้านักงานควบคุมน้้าหนักยานพาหนะ ที่อยู่ 2/486 อาคาร7 ชั้น3 ถนนศรีอยุธยา แขวง
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครฯ โทรศัพท์ 0-2354-5755 โทรสาร 0-2354-5756
หมายเหตุ 2) ช่องทางการร้องเรียน กรมทางหลวง ที่อยู่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานครฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2354-6530 โทรสาร 0-2354-6738
หมายเหตุ 3) ช่องทางการร้องเรียน สายด่วนกรมทางหลวง 1586
หมายเหตุ 4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซต์ www.doh.go.th ผ่าน Banner ศุนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
หมายเหตุ 5) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
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)
แบบฟอร์ม ตัวอย่าง การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง
สัมปทาน
(ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.highwayweigh.go.th/home.html)
2)

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง การขออนุญาตให้ยานพาหนะเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวง
สัมปทาน
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(ขอรับได้ที่ สานักงานควบคุมน้าหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

14/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
ภานุพันธ์ ชัยเรือง
โกสินทร์ เจติยานนท์
สุณี มักผล

