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คู่มือส าหรับประชาชน: เช่ือมต่อท่อระบายน า้ เพื่อระบายน า้ทิง้ลงสู่ทางหลวง (มาตรา ๓๙/๑) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกัอ านวยความปลอดภยั 
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: เช่ือมตอ่ท่อระบายน า้ เพื่อระบายน า้ทิง้ลงสูท่างหลวง (มาตรา ๓๙/๑) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านกัอ านวยความปลอดภยั 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ทางหลวง (ฉบบัที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นกลางท่ีตัง้อยูใ่นภมูิภาค (ตามกฎกระทรวง)  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวง เร่ือง การก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงาน พ.ศ.๒๕๕๐  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  38 วนัท าการ  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 30  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 40  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 20  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] เช่ือมตอ่ท่อระบายน า้ เพื่อระบายน า้ทิง้ลงสูท่างหลวง 
(มาตรา ๓๙/๑) 15/05/2015 21:58  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานทีใ่ห้บริการ หมวดทางหลวง/แขวงทางหลวง  ในพืน้ทีที่ข่ออนญุาต/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (เวน้วนัหยดุราชการและวนันกัขตัฤกษ์) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เม่ือผู้ใดมีความต้องการเช่ือมตอ่ท่อระบายน า้เพื่อระบายน า้ทิง้ลงสูท่างหลวง ต้องมีการขออนญุาตท าทางเช่ือม ตาม 
พรบ.ทางหลวง มาตรา 39/1โดยมีรายละเอียดท่ีต้องทราบดงันี ้
อ านาจในการพิจารณาอนญุาต 
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รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง) เป็นผู้ มีอ านาจในการ
อนญุาต การระบายน า้ลงในเขตทางหลวง 
เง่ือนไขท่ีทางผู้ขออนญุาตต้องทราบ 
 
1.ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
2.การพิจารณาของสว่นกลางต้องมีการตรวจสอบพืน้ท่ีบริเวณท่ีขออนญุาต โดยจะใช้ระยะเวลา 15 วนัท าการ 
3.กรณีงานขออนญุาตท่ีต้องมีการสง่เร่ืองให้ทางส านกัตา่งๆในสว่นกลางที่เก่ียวข้องพิจารณา จะใช้ระยะเวลาในช่วง
ขัน้ตอนการพิจารณาเพิ่มขึน้จากเดมิ 58วนัท าการ เป็น 93วนัท าการ 
4.ผู้ขออนญุาตต้องแสดงรายละเอียด ท่ีอยู ่หรือ เบอร์โทรศพัท์ ท่ีใช้ติดตอ่ให้ชดัเจน ในหนงัสือขออนญุาต กรณีท่ีทาง
เจ้าหน้าท่ีต้องการข้อมลูประกอบการพิจารณางานขออนญุาต 
 
5.กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ 
เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงและผู้ขออนญุาตจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั 
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ขออนญุาต ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ ได้ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
      5.1เจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงาน จนกวา่ผู้ขออนญุาตจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
      5.2ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ใน
คูมื่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
6.กรณีท่ีเอกสารครบถ้วนสมบรูณ์โดยผา่นการพิจารณามาแล้วจาก แขวงทางหลวง และ ส านกังานทางหลวง แตเ่ม่ือเข้า
สูข่ัน้ตอนการพิจารณาของ ส านกัอ านวยความปลอดภยั พิจารณางานขออนญุาตแล้วเกิดความไมส่มบรูณ์ เจ้าหน้าท่ี
กรมทางหลวง จะประสานทางผู้ขออนญุาตเข้ามาชีแ้จงให้ข้อมลูประกอบการพิจารณา โดยหากผู้ขออนญุาตไม่เข้ามา
ชีแ้จงภายในระยะเวลา ตามท่ีมีการตกลงกนัระหวา่ง ผู้ขออนญุาตกบัทางเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงไว้ ให้ถือวา่การ
พิจารณาเป็นอนัสิน้สดุลง 
7.เบือ้งต้นผู้ขออนญุาตควรศกึษารายละเอียดการขออนญุาตได้จากทางเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.th หรือ 
โทรสอบถามได้ตามหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้สามารถโทรสอบถามได้ทาง 1586 เพื่อให้งานขออนญุาตเกิดความ
รวดเร็วและถกูต้อง 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

หมวดทางหลวง/แขวงทาง
หลวงรับค าขอ/ตรวจสอบ
เอกสาร 
 

1 วนัท าการ กรมทางหลวง (หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
-หมวดทางหลวง/
แขวงทางหลวง 
) 

2) 

การพิจารณา 
 

-หมวดทางหลวง นดัหมาย
ผู้ขออนญุาต เพื่อตรวจ
สถานท่ีจดุขออนญุาตเสนอ
ความเห็นตอ่แขวงทางหลวง
เพื่อพิจารณา( 10 วนัท า
การ) 
-แขวงทางหลวงตรวจสอบ
เสนอส านกังานทางหลวง( 
5 วนัท าการ) 
-ส านกังานทางหลวง
ตรวจสอบเสนอส านกั
อ านวยความปลอดภยั ( 5 
วนัท าการ) 
-ส านกัอ านวยความ
ปลอดภยั พิจารณาเร่ือง
ด าเนินการ ตรวจสอบพืน้ท่ี
เพื่อใช้เป็นข้อมลู / สง่เร่ือง
ให้ทางส านกัตา่งๆใน
สว่นกลางท่ีเก่ียวข้อง

58 วนัท าการ กรมทางหลวง ((หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
-หมวดทางหลวง 
-แขวงทางหลวง  
-ส านกังานทาง
หลวง 
-ส านกัอ านวย
ความปลอดภยั ) 
-กรณีงานขอ
อนญุาตท่ีต้องมี
การสง่เร่ืองให้ทาง
ส านกัตา่งๆใน
สว่นกลางท่ี
เก่ียวข้องพิจารณา 
จะใช้ระยะเวลา
เพิ่มขึน้จากเดมิ 
58 วนัท าการ เป็น 
93 วนัท าการ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณา (เฉพาะกรณี
พิเศษ) / พิจารณาเสนอ รอง
อธิบดีกรมทางหลวง 
 
 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

-รองอธิบดีกรมทางหลวงลง
นามสง่เร่ืองกลบัส านกั
อ านวยความปลอดภยั 
-ส านกัอ านวยความ
ปลอดภยั แจ้งผลการ
พิจารณากบัแขวงทางหลวง 
-แขวงทางหลวงแจ้งผลการ
พิจารณากบัผู้ขออนญุาต 
 
 
 

7 วนัท าการ กรมทางหลวง ((หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
-แขวงทางหลวง  
-ส านกัอ านวย
ความปลอดภยั ) 
) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   66 วนัท าการ 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 5 ฉบบั (-ลงนาม รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
แผ่น 
-กรณีท่ีเป็นนิติ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บคุคลต้องใช้
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
กรรมการผู้ มี
อ านาจ พร้อมลง
นามรับรองส าเนา
ถกูต้อง 
-กรณีท่ีผู้ขอมิได้
ด าเนินการด้วย
ตนเองต้องใช้
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้ รับ
มอบอ านาจพร้อม
ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
-กรณีท่ีผู้ขอเป็น
บคุคลธรรมดา
ต้องใช้ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน พร้อม
ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
) 

2) 

บตัรประจ าตวั
ข้าราชการหรือ
พนกังานองค์การ
ของรัฐ 

- 0 5 ฉบบั (-ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
แผ่น) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 5 ฉบบั (-ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
แผ่น) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง 0 5 ฉบบั (-ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
แผ่น 
- กรณีท่ีเป็นนิติ
บคุคลต้องใช้
ส าเนาทะเบียน
บ้านของกรรมการ
ผู้ มีอ านาจพร้อม
ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 
- กรณีท่ีผู้ขอเป็น
บคุคลธรรมดา
ต้องใช้ส าเนา
ทะเบียนบ้าน
พร้อมลงนาม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 
) 

2) 

หนงัสือค าร้องขอ
อนญุาต
แบบฟอร์ม
หนงัสือขอ

กรมทางหลวง 1 4 ฉบบั (-ลงนามรับรอง
เอกสารทกุแผ่น) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนญุาต มาตรา 
๓๙/๑ ตาม 
พ.ร.บ.ทางหลวง 

3) 

หนงัสือมอบ
อ านาจพร้อมตรา
ประทบัของผู้ มี
อ านาจลงนาม
แทนบริษัทหรือ
ห้างหุ้นสว่น
จ ากดั (กรณีมอบ
อ านาจให้ผู้ อ่ืน
ด าเนินการแทน 

- 1 4 ฉบบั (-ติดอากรแสตมป์
ฉบบัจริง 
-ลงนามรับรอง
เอกสารทกุแผ่น 
) 

4) 

แบบแปลน
แผนผงั พร้อมรูป
ตดัแสดงการเดนิ
ท่อน า้ทิง้ภายใน
ท่ีดินผู้ขอ
อนญุาต 
จนกระทัง่มา
บรรจบ ท่อ
ระบายน า้ทาง
หลวง หรือทาง
ระบายน า้ทาง
หลวง โดยแบบท่ี
ใช้ขออนญุาต
ต้องลงนามผู้ขอ
อนญุาตและเจ้า
หน้ากรมทาง
หลวงท่ีเก่ียวข้อง 

- 1 4 ฉบบั (-ลงนามรับรอง
เอกสารทกุแผ่น) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

เอกสารรายการ
ค านวณท่ี
เก่ียวข้องกบัแบบ
ท่ียื่นขออนญุาต 

- 1 4 ฉบบั (-วิศวกรลงนาม
รับรองเอกสาร
รายการค านวณ
ทกุหน้า) 

6) 

ใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรท่ีค านวณ 
ตามประเภทและ
ระดบัท่ีสภา
วิศวกรก าหนด 

- 0 5 ฉบบั (-ลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
แผ่น) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านกัอ านวยความปลอดภยั ท่ีอยู ่2/486 อาคาร 25 ชัน้ 1 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญา

ไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 0-2354-6598 โทรสาร 0-2354-6713 
หมายเหต ุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน กรมทางหลวง ท่ีอยู ่2/486 ถนนศรีอยธุยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท์ 0-2354-6530 โทรสาร 0-2354-6738 
หมายเหต ุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน สายดว่นกรมทางหลวง 1586 
หมายเหต ุ- 

4) ช่องทางการร้องเรียน เว็บไซด์ www.doh.go.th ผา่น Banner ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน ร้องทกุข์ 
หมายเหต ุ- 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 



9/9 
 

 
19. หมายเหต ุ
ระยะเวลาด าเนินการรวม 66วนัท าการ จะไมร่วมระยะเวลาท่ีสง่ไปส านกัตา่งๆเพื่อพิจารณาในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

วันที่พมิพ์ 18/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย อศัวิน แย้มประเสริฐเกล้า 
อนุมัตโิดย ทวี เกศสิ าอาง 
เผยแพร่โดย สณีุ มกัผล 

 
 

 
 


