คูม
่ อ
ื สาหร ับประชาชน : การขออนุญาตต ัดค ันหินทางเท้า ลดระด ับค ันหินทางเท้า และทาทาง
ื่ มในทีส
เชอ
่ าธารณะ
หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ : ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือ
่ นไข (ถ้ามี) ในการยืน
่ คาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตท
ิ างหลวง พ.ศ. 2535 แก ้ไขเพิม
่ เติม พ.ศ. 2549
มาตรา 37ห ้ามมิให ้ผู ้ใดสร ้างทาง ถนน หรือสิง่ อืน
่ ใดในเขตทางหลวงเพือ
่ เป็ นทางเข ้าออกทางหลวง เว ้นแต่ได ้รับอนุญาต
เป็ นหนังสือจากผู ้อานวยการทางหลวงหรือผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมายจากผู ้อานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผู ้อานวยการทาง
หลวงหรือผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมายจากผู ้อานวยการทางหลวงจะกาหนดเงือ
่ นไขอย่างใดก็ได ้ รวมทัง้ มีอานาจกาหนดมาตรการในการ
จัดการเพือ
่ รักษาสิง่ แวดล ้อม การป้ องกันอุบต
ั ภ
ิ ัย และการติดขัดของการจราจร
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ เมือ
่ มีความจาเป็ นแก่งานทางหรือเมือ
่ ปรากฏว่าผู ้ได ้รับอนุญาตได ้กระทาการผิดเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด
ในการอนุญาต ผู ้อานวยการทางหลวงหรือผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมายจากผู ้อานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได ้
ทาง ถนน หรือสิง่ อืน
่ ใดทีส
่ ร ้างขึน
้ โดยไม่ได ้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขทีก
่ าหนด ให ้ผู ้อานวยการทางหลวงหรือผู ้
ซึง่ ได ้รับมอบหมายจากผู ้อานวยการทางหลวงมีอานาจสัง่ ให ้ผู ้กระทาการดังกล่าวรือ
้ ถอนหรือทาลายภายในกาหนดเวลาอัน
สมควร ถ ้าไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามให ้ผู ้อานวยการทางหลวงหรือผู ้ซึง่ ได ้รับมอบหมายจากผู ้อานวยการทางรือ
้ ถอนหรือทาลาย โดยผู ้นัน
้ จะ
เรียกร ้องค่าเสียหายไม่ได ้ และต ้องเป็ นผู ้เสียค่าใช ้จ่ายในการนัน
้
&ldquo;การตัดคันหินทางเท ้า&rdquo; หมายความว่า การตัดคันหินทางเท ้าเพือ
่ ทาทางเข ้าออกในทีส
่ าธารณะ โดยให ้พืน
้
ทางเข ้าออกอยูร่ ะดับเดียวกับทางเท ้า และลาดลงบรรจบกับผิวจราจรตรงขอบคันหิน มีความลาดชันร ้อยละ 25หรือมีสว่ นลาดยาว
ไม่เกิน 75.0เซนติเมตร รัศมีผายปากเท่ากับความกว ้างของทางเท ้า แต่ไม่เกิน 5.00เมตร
&ldquo;การลดระดับคันหินทางเท ้า&rdquo; หมายความว่า การลดระดับคันหินทางเท ้าเพือ
่ ทาทางเข ้าออกในทีส
่ าธารณะ
่ อบคันหินตามแนว
โดยให ้ตัดคันหินลดระดับลงเหลือ 3.0เซนติเมตร พืน
้ ทีท
่ างเข ้าออกอยูร่ ะดับเดียวกับทางเท ้า และลาดลงสูข
ถนนข ้างละไม่เกิน 1.00เมตร
่ ม&rdquo; หมายความว่า การทาทางเชือ
่ มเพือ
่ วิ จราจรของถนนสาธารณะทีย
&ldquo;การทาทางเชือ
่ เป็ นทางเข ้าออกสูผ
่ ัง
ก่อสร ้างปรับปรุงไม่เต็มเขตทาง
่ มในทีส
ผู ้ประสงค์จะขออนุญาตตัดคันหินทางเท ้า ลดระดับคันหินทางเท ้าและทาทางเชือ
่ าธารณะจะกระทาได ้ต่อเมือ
่ ได ้รับ
อนุญาต การยืน
่ คาขออนุญาตจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามแบบท ้ายระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วย การขออนุญาตตัดคันหินทางเท ้า ลด
่ มในทีส
ระดับคันหินทางเท ้า และทาทางเชือ
่ าธารณะ พ.ศ. 2531ดังนี้

ถ ้าถนนหรือซอยใดอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของสานั กงานเขต ให ้ผู ้อานวยการเขตท ้องทีเ่ ป็ นผู ้พิจารณาอนุญาต ถ ้า
ถนนใดอยูใ่ นความรับผิดชอบของสานักการโยธา ให ้สานักงานเขตท ้องทีส
่ ง่ เรือ
่ งให ้สานั กการโยธา โดยสานั กงานก่อสร ้างและ
บูรณะ (ศูนย์กอ
่ สร ้างและบูรณะถนนประจาเขตพืน
้ ที)่ พิจารณากาหนดเงือ
่ นไขประกอบการอนุ ญาต ในรูปแบบคณะกรรมการร่วม
แล ้วแจ ้งให ้สานักงานเขตท ้องทีเ่ ป็ นผู ้ออกใบอนุญาตตามแบบท ้ายระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด ้วย การขออนุญาตตัดคันหินทาง
่ มในทีส
เท ้า ลดระดับคันหินทางเท ้า และทาทางเชือ
่ าธารณะ พ.ศ. 2531ระยะเวลาการอนุญาตให ้เป็ นไปตามทีก
่ าหนดใน
ใบอนุญาต
ห ้ามมิให ้ตัดคันหินทางเท ้าหรือลดระดับคันหินทางเท ้าเพือ
่ ทาทางเข ้าออกตึกแถว ห ้องแถว หรืออาคารทีม
่ ส
ี ภาพเหมือน
่ จ
ตึกแถว ห ้องแถว เป็ นการเฉพาะแต่ละห ้อง ยกเว ้นทีเ่ ป็ นทางลอดไปสูท
ี่ อดรถยนต์ทไี่ ม่มท
ี างเข ้าออกอืน
่ ซึง่ อยูด
่ ้านหลังอาคาร
นัน
้
การตัดคันหินทางเท ้าหรือลดระดับคันหินทางเท ้าเพือ
่ เป็ นทางเข ้าออกของอาคารดังต่อไปนี้ ให ้อนุญาตได ้ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้

ฯลฯ
พระราชบัญญัตก
ิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู ้อนุญาตต ้องดาเนินการ
ให ้แล ้วเสร็จภายในกาหนดเวลาทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื สาหรับประชาชน และแจ ้งให ้ ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายในเจ็ดวันนั บแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณา
แล ้วเสร็ จ
หมายเหตุ
1) ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะ
จัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ น
ื่ เพิม
่ เติม โดยผู ้ยืน
่ คาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/
หรือยืน
่ เอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน
้ จะถือว่าผู ้ยืน
่ คาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้
ยืน
่ คาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยืน
่ คาขอหรือผู ้
ได ้รับมอบอานาจไว ้เป็ นหลักฐาน
3) เจ ้าหน ้าทีจ
่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยืน
่ คาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วน
ั ทีพ
่ จ
ิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ www.bangkok.go.th/yota/
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีใ่ ห้บริการ
ฝ่ ายโยธา สานั กงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวง
คลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทร. 0 2377
5494 ต่อ 5765 , 5767 โทรสาร 0 2375 9128/ติดต่อด ้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานทีใ่ ห้บริการ
สานั กการโยธา/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (โดยสานั กงานก่อสร ้างและบูรณะ ศูนย์กอ
่ สร ้างและ
บูรณะถนนประจาเขตพืน
้ ที่ ในฐานะผู ้กาหนดเงือ
่ นไขประกอบการ
อนุญาต ในรูปแบบคณะกรรมการร่วม))
สถานทีใ่ ห้บริการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ในฐานะเจ ้าของพืน
้ ทีใ่ นเขตทางพิเศษทีอ
่ นุญาตให ้
ผู ้ขอรับไปดาเนินการต่อ))

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มีพักเทีย
่ ง)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.

ขนตอน
ั้
ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาด ับ
1)
2)

ขนตอน
ั้
การตรวจสอบเอกสาร
ผู ้ขออนุญาตยืน
่ เรือ
่ งและเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตทุกเขต))
การพิจารณา
ตรวจสอบหลักฐานการเป็ นสาธารณประโยชน์ เอกสารสิทธิ์ การ
ได ้มาและหลักฐาน พร ้อมทัง้ ตรวจสอบสภาพทีต
่ ้องดาเนินการ

ระยะเวลา
1 ชัว่ โมง

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
สานั กงานเขตบางกะปิ

6 วัน

ฝ่ ายโยธา
สานั กงานเขตบางกะปิ

ลาด ับ

ขนตอน
ั้
และรายละเอียดต่าง ๆ ให ้มากทีส
่ ด
ุ พร ้อมทีจ
่ ะประสานกับ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง
(หมายเหตุ: (ตรวจสอบหลักฐานการเป็ นสาธารณประโยชน์
เอกสารสิทธิ์ การได ้มาและหลักฐาน (ระยะเวลา 3 ชัว่ โมง) /

ระยะเวลา

ส่วนทีร่ ับผิดชอบ

7 วัน

ฝ่ ายโยธา
สานั กงานเขตบางกะปิ

5 วัน

ฝ่ ายโยธา
สานั กงานเขตบางกะปิ

5 วัน

ฝ่ ายโยธา
สานั กงานเขตบางกะปิ

7 วัน

ฝ่ ายโยธา
สานั กงานเขตบางกะปิ

กรณีต ้องตรวจสอบหลักฐาน ทีส
่ าธารณะจากสานั กงานทีด
่ น
ิ
กรุงเทพมหานคร (ระยะเวลา 7 วัน)
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตทุกเขต))
3)

4)

5)

6)

การพิจารณา
พิจารณาความถูกต ้องในรายละเอียด ว่ามีสว่ นใดขัดแย ้งกับ
หลักเกณฑ์ ระเบียบแบบแผนและข ้อกาหนดต่าง ๆ ของทาง
ราชการหรือไม่ อย่างไร
(หมายเหตุ: (ศูนย์กอ
่ สร ้างและบูรณะถนนเขตพืน
้ ที่ สานั กการ
โยธา และฝ่ ายโยธา สานั กงานเขตทุกเขต))
การพิจารณา
ติดต่อและประสานงานกับผู ้ขออนุญาตเพือ
่ อภิปราย
และ
แก ้ไขปั ญหาร่วมกัน (ในกรณีทม
ี่ ป
ี ั ญหาข ้อขัดแย ้ง)
(หมายเหตุ: (ศูนย์กอ
่ สร ้างและบูรณะถนนเขตพืน
้ ที่ สานั กการ
โยธา และฝ่ ายโยธา สานั กงานเขตทุกเขต))
การพิจารณา
ประสานกับศูนย์กอ
่ สร ้างและบูรณะถนนประจาเขตพืน
้ ที่
สานั กงานก่อสร ้างและบูรณะ สานักการโยธา ในรูปแบบ
คณะกรรมการเพือ
่ พิจารณาเงือ
่ นไขในการอนุญาตร่วมกัน
(หมายเหตุ: (ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตทุกเขต))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
สรุปข ้อมูลราย ละเอียด และเงือ
่ นไขต่าง ๆ เสนอผู ้อานวยการ
เขตพิจารณาลงนามหนังสืออนุญาต (เมือ
่ ถูกต ้องตามหลักเกณฑ์
ระเบียบแบบแผน
ข ้อกาหนดต่าง ๆ ของทางราชการ และเงือ
่ นไขในการ
อนุญาต)
(หมายเหตุ: (ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตทุกเขต))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ลาด ับ
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
1)
คาร้องขออนุญาตต ัดค ันหินทางเท้า ลดระด ับค ันหินทางเท้า และ
่ มในทีส
หรือทาทางเชือ
่ าธารณะ
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 2)
สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือใบอนุญาตขุดดิน ถมดิน
พร้อมแผนผ ังบริเวณ
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 3)
สาเนาหน ังสือร ับรองการจดทะเบียน นิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
่ และ/
หมายเหตุ (เอกสารแสดงความเป็ นเจ ้าของ พร ้อมลงลายมือชือ
หรือประทับตรารับรองความถูกต ้อง)
4)
บ ัตรประจาต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
่ และ/
หมายเหตุ (เอกสารแสดงความเป็ นเจ ้าของ พร ้อมลงลายมือชือ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
สานั กการโยธา

สานั กการโยธา

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

กรมการปกครอง

ลาด ับ
5)

่ เอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิม
ชือ
่ เติม (ถ้ามี)
หรือประทับตรารับรองความถูกต ้อง)
สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
่ และ/
หมายเหตุ (เอกสารแสดงความเป็ นเจ ้าของ พร ้อมลงลายมือชือ
หรือประทับตรารับรองความถูกต ้อง)

ค่าธรรมเนียม
ลาด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
การค ันหินทางเท้า
(หมายเหตุ: (การคันหินทางเท ้า อัตราค่าบริการสูงสุด ยาวเมตรละ 200
บาท))
้ ทีท
2)
พืน
่ างเท้า
(หมายเหตุ: (พืน
้ ทีท
่ างเท ้า อัตราค่าบริการสูงสุด ตารางเมตรละ 200
บาท))

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
กรมการปกครอง

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
สานั กงานเขตบางกะปิ เลขที่ 189 ถ.ลาดพร ้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 , ฝ่ ายโยธา
โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5765 , 5767 โทรสาร 0 2375 9128 , ฝ่ ายปกครอง โทร. 0 2377 5494 ต่อ 5797
โทรสาร 0 2377 5494 ต่อ 5757
(หมายเหตุ: -)
2)
สานั กงานก่อสร ้างและบูรณะ สานักการโยธา 111 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร.1555
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานั กปลัดสานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
่ แบบฟอร์ม
ลาด ับ
ชือ
่ มในทีส
1)
คาขออนุญาตการตัดคันหินทางเท ้า ลดระดับทางเท ้า และหรือทางานเชือ
่ าธารณะ
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่ ับผิดชอบ
1) ขัน
้ ตอนที่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขัน
้ ตอนที่ 2

