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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้ า ลดระดับคันหินทางเท้ า และทําทางเชื่อมในที่
สาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้ า ลดระดับคันหินทางเท้ า และทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานที่เชื่อมโยงหลายหน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) การขออนุญาตตัดคันหิ นทางเท้า ลดระดับคันหิ นทางเท้า และทําทางเชือ่ มในทีส่ าธารณะ พ.ศ. 2531
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ.2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้ า ลดระดับคันหินทางเท้ า และทําทางเชื่อมในที่
สาธารณะ สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการ สํานักการโยธา/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
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3)

หมายเหตุ (โดยสํานักงานก่อสร้างและบูรณะ ศูนย์ก่อสร้างและบูรณะถนนประจํ าเขตพืน้ ที ่ ในฐานะผูก้ ําหนด
เงือ่ นไขประกอบการอนุญาต ในรู ปแบบคณะกรรมการร่วม)
สถานทีใ่ ห้ บริการ การทางพิ เศษแห่งประเทศไทย/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ (ในฐานะเจ้าของพืน้ ทีใ่ นเขตทางพิเศษทีอ่ นุญาตให้ผขู้ อรับไปดําเนิ นการต่อ)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตทิ างหลวง พ.ศ. 2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2549
มาตรา 37ห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดสร้ างทาง ถนน หรื อสิง่ อื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเป็ นทางเข้ าออกทางหลวง เว้ นแต่ได้ รับ
อนุญาตเป็ นหนังสือจากผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต
ผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ รวมทังมี
้
อํานาจกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษาสิง่ แวดล้ อม การป้องกันอุบตั ภิ ยั และการติดขัดของการจราจร
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ เมื่อมีความจําเป็ นแก่งานทางหรื อเมื่อปรากฏว่าผู้ได้ รับอนุญาตได้ กระทําการผิดเงื่อนไขที่
กําหนดในการอนุญาต ผู้อํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได้
ทาง ถนน หรื อสิง่ อื่นใดที่สร้ างขึ ้นโดยไม่ได้ รับอนุญาตหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กําหนด ให้ ผ้ อู ํานวยการทางหลวง
หรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวงมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ กู ระทําการดังกล่าวรื อ้ ถอนหรื อทําลายภายใน
กําหนดเวลาอันสมควร ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามให้ ผ้ อู ํานวยการทางหลวงหรื อผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางรื อ้ ถอน
หรื อทําลาย โดยผู้นนจะเรี
ั้
ยกร้ องค่าเสียหายไม่ได้ และต้ องเป็ นผู้เสียค่าใช้ จ่ายในการนัน้
&ldquo;การตัดคันหินทางเท้ า&rdquo; หมายความว่า การตัดคันหินทางเท้ าเพื่อทําทางเข้ าออกในที่สาธารณะ โดย
ให้ พื ้นทางเข้ าออกอยูร่ ะดับเดียวกับทางเท้ า และลาดลงบรรจบกับผิวจราจรตรงขอบคันหิน มีความลาดชันร้ อยละ 25หรื อ
มีสว่ นลาดยาวไม่เกิน 75.0เซนติเมตร รัศมีผายปากเท่ากับความกว้ างของทางเท้ า แต่ไม่เกิน 5.00เมตร
&ldquo;การลดระดับคันหินทางเท้ า&rdquo; หมายความว่า การลดระดับคันหินทางเท้ าเพื่อทําทางเข้ าออกในที่
สาธารณะ โดยให้ ตดั คันหินลดระดับลงเหลือ 3.0เซนติเมตร พื ้นที่ทางเข้ าออกอยูร่ ะดับเดียวกับทางเท้ า และลาดลงสูข่ อบ
คันหินตามแนวถนนข้ างละไม่เกิน 1.00เมตร
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&ldquo;การทําทางเชื่อม&rdquo; หมายความว่า การทําทางเชื่อมเพื่อเป็ นทางเข้ าออกสูผ่ วิ จราจรของถนน
สาธารณะที่ยงั ก่อสร้ างปรับปรุงไม่เต็มเขตทาง
ผู้ประสงค์จะขออนุญาตตัดคันหินทางเท้ า ลดระดับคันหินทางเท้ าและทําทางเชื่อมในที่สาธารณะจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อ
ได้ รับอนุญาต การยื่นคําขออนุญาตจะต้ องปฏิบตั ติ ามแบบท้ ายระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้ วย การขออนุญาตตัดคัน
หินทางเท้ า ลดระดับคันหินทางเท้ า และทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531ดังนี ้

ถ้ าถนนหรื อซอยใดอยูใ่ นความดูแลรับผิดชอบของสํานักงานเขต ให้ ผ้ อู ํานวยการเขตท้ องที่เป็ นผู้พิจารณาอนุญาต ถ้ า
ถนนใดอยูใ่ นความรับผิดชอบของสํานักการโยธา ให้ สาํ นักงานเขตท้ องที่สง่ เรื่ องให้ สํานักการโยธา โดยสํานักงานก่อสร้ าง
และบูรณะ (ศูนย์ก่อสร้ างและบูรณะถนนประจําเขตพื ้นที่) พิจารณากําหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาต ในรูปแบบ
คณะกรรมการร่วม แล้ วแจ้ งให้ สํานักงานเขตท้ องที่เป็ นผู้ออกใบอนุญาตตามแบบท้ ายระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้ วย
การขออนุญาตตัดคันหินทางเท้ า ลดระดับคันหินทางเท้ า และทําทางเชื่อมในที่สาธารณะ พ.ศ. 2531ระยะเวลาการ
อนุญาตให้ เป็ นไปตามที่กําหนดในใบอนุญาต
ห้ ามมิให้ ตดั คันหินทางเท้ าหรื อลดระดับคันหินทางเท้ าเพื่อทําทางเข้ าออกตึกแถว ห้ องแถว หรื ออาคารที่มีสภาพ
เหมือนตึกแถว ห้ องแถว เป็ นการเฉพาะแต่ละห้ อง ยกเว้ นที่เป็ นทางลอดไปสูท่ ี่จอดรถยนต์ที่ไม่มีทางเข้ าออกอื่นซึง่ อยู่
ด้ านหลังอาคารนัน้
การตัดคันหินทางเท้ าหรื อลดระดับคันหินทางเท้ าเพื่อเป็ นทางเข้ าออกของอาคารดังต่อไปนี ้ ให้ อนุญาตได้ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี ้

ฯลฯ
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้อนุญาตต้ อง
ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชน และแจ้ งให้ ผู้ยื่นคําขอทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
หมายเหตุ
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
1) ขันตอนการดํ
้
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
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2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
ทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.bangkok.go.th/yota/

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่ องและ
1 ชัว่ โมง
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

ตรวจสอบหลักฐานการเป็ น 6 วัน
สาธารณประโยชน์ เอกสาร
สิทธิ์ การได้ มาและหลักฐาน
พร้ อมทังตรวจสอบสภาพที
้
่
ต้ องดําเนินการและ
รายละเอียดต่าง ๆ ให้ มาก
ที่สดุ พร้ อมที่จะประสานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

หมายเหตุ

(ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตทุก
เขต)
(ตรวจสอบ
หลักฐานการเป็ น
สาธารณประโยชน์
เอกสารสิทธิ์ การ
ได้ มาและ
หลักฐาน
(ระยะเวลา 3
ชัว่ โมง) / กรณีต้อง
ตรวจสอบ
หลักฐาน ที่
สาธารณะจาก
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

พิจารณาความถูกต้ องใน
รายละเอียด ว่ามีสว่ นใด
ขัดแย้ งกับหลักเกณฑ์
ระเบียบแบบแผนและ
ข้ อกําหนดต่าง ๆ ของทาง
ราชการหรื อไม่ อย่างไร

การพิจารณา

ติดต่อและประสานงานกับผู้ 5 วัน
ขออนุญาตเพื่ออภิปราย
และแก้ ไขปั ญหา
ร่วมกัน (ในกรณีที่มีปัญหา
ข้ อขัดแย้ ง)

การพิจารณา

ประสานกับศูนย์ก่อสร้ าง
5 วัน
และบูรณะถนนประจําเขต
พื ้นที่ สํานักงานก่อสร้ าง
และบูรณะ สํานักการโยธา
ในรูปแบบคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาเงื่อนไขในการ
อนุญาตร่วมกัน

การลงนาม/

สรุปข้ อมูลราย ละเอียด

3)

4)

5)

6)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

7 วัน

7 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สํานักงานที่ดนิ
กรุงเทพมหานคร
(ระยะเวลา 7 วัน)
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ฝ่ าย
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)
ฝ่ ายโยธา
(ศูนย์ก่อสร้ างและ
สํานักงานเขตบึง บูรณะถนนเขต
กุ่ม
พื ้นที่ สํานักการ
โยธา และฝ่ าย
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)
ฝ่ ายโยธา
(ศูนย์ก่อสร้ างและ
สํานักงานเขตบึง บูรณะถนนเขต
กุ่ม
พื ้นที่ สํานักการ
โยธา และฝ่ าย
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)
ฝ่ ายโยธา
(ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขตบึง สํานักงานเขตทุก
กุ่ม
เขต)

ฝ่ ายโยธา

(ฝ่ ายโยธา

6/9

ที่

ประเภทขัน้ ตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

และเงื่อนไขต่าง ๆ
เสนอผู้อํานวยการ
เขตพิจารณาลงนามหนังสือ
อนุญาต (เมื่อถูกต้ องตาม
หลักเกณฑ์ ระเบียบแบบ
แผน
ข้ อกําหนดต่าง ๆ ของทาง
ราชการ และเงื่อนไขในการ
อนุญาต)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตบึง สํานักงานเขตทุก
กุ่ม
เขต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

1)

2)

หมายเหตุ
(เอกสารแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
(เอกสารแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําร้ องขอ
อนุญาตตัดคัน
หินทางเท้ า ลด
ระดับคันหินทาง
เท้ า และหรื อ
ทําทางเชื่อมในที่
สาธารณะ
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
หรื อใบอนุญาต
ขุดดิน ถมดิน
พร้ อมแผนผัง
บริเวณ
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียน นิติ
บุคคล

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การคันหินทางเท้ า

สํานักการโยธา

1

สํานักการโยธา

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

(เอกสารแสดง
ความเป็ นเจ้ าของ
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
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ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ (การคันหิ นทางเท้า อัตราค่าบริ การสูงสุด ยาวเมตรละ 200 บาท)
2)

พืน้ ที่ทางเท้ า
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ (พืน้ ทีท่ างเท้า อัตราค่าบริ การสูงสุด ตารางเมตรละ 200 บาท)

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7364
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานก่อสร้ างและบูรณะ สํานักการโยธา 111 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร.1555
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขออนุญาตการตัดคันหินทางเท้ า ลดระดับทางเท้ า และหรื อทํางานเชื่อมในที่สาธารณะ
-

19. หมายเหตุ
ขันตอน
้
ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
1) ขันตอนที
้
่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขันตอนที
้
่2
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วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

