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หมายเหตุ

1. “ขาพเจา” หมายถึง บุคคลทั่วไปหรือสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ขออนุญาต
2. “โดย” หมายถึง ชือ่ -นามสกุล ของผูรับมอบอํานาจ หรือตัวแทนนิติบุคคล แลวแตกรณี
3. “ตําแหนง” หมายถึง หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการใหญ หัวหนาสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจทีข่ ออนุญาต

(เอกสาร ล. 4)

หลักเกณฑการขออนุญาตปกเสา พาสาย วางทอ ในเขตทางหลวงทองถิน่
1 คุณสมบัติของผูยื่นคําขออนุญาต
ตองเปนหนวยงานของรัฐที่ใหบริการกิจการอันเปนสาธารณูปโภค โดยใหผูที่มีอํานาจลงนามแทน
หนวยงานของรัฐเปนผูลงนามในคําขอ
2 หลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังตอไปนี้
2.1 แบบฟอรมคําขออนุญาตกระทําการใด ๆ ในเขตทางหลวงชนบท (ตามแบบ ข.3)
2.2 แบบแปลนแผนที่พอสังเขปแสดงเสนทาง จํานวน 4 ชุด
2.3 สําเนาบัตรขาราชการของผูยื่นขออนุญาต จํานวน 3 ฉับ
2.4 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบอํานาจใหผูอื่นทําการขออนุญาตแทน ติดอากรแสตมป 10 บาท
3 การตรวจสอบสถานที่
เจาหนาที่จะนัดหมายกับผูขออนุญาตเพื่อทําการตรวจสอบสถานทีที่ขออนุญาตปกเสา พาดสายวางทอใน
เขตทางองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย กอนที่จะอนุญาต และเมื่อไดรับอนุญาตใหปกเสา พาดสาย
วางทอ ในเขตทางองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย แลว ผูขออนุญาตจึงจะสามารถปกเสา พาดสาย
วางทอในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ไดโดยตองทําตามเงื่อนไขที่กําหนด
4 สถานที่ยื่นคําขออนุญาต
ผูขออนุญาตสามารถขอรับแบบคําขออนุญาตฯ ไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ฝายกอสรางและ
ซ อ มบํ า รุ ง ส วนพั ฒ นาโครงสร า งพื้ น ฐาน สํ า นั ก การช า งองค ก ารบริ ห ารส วนจั ง หวั ด บุ รี รั ม ย
โทร.044-614368

(เอกสาร ง.4)

เงื่อนไขการอนุญาตใหปกเสา พาดสาย วางทอในเขตทางหลวงชนบท
1. กอนที่ผูไดรับอนุญาตจะลงมือกระทําการกอสราง ตองแจงเปนหนังสือใหเจาหนาที่องคการบริหาร
สานจังหวัดบุรีรัมยลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
2. เมื่อไดรับอนุญาตแล ว จะดํ าเนิ นการให แล วเสร็จภายใน…………วั น เมื่อครบกํ าหนดแลวปรากฏว า
ผูไดรับอนุญาตยังไมทําการใหแลวเสร็จ เนื่องจากผูไดรับอนุญาตจะทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงไมทําตามแบบที่กําหนด
หรือมีเหตุผลที่ไมควร ใหตอเวลาทําการอีกตอไป ผูไดรับอนุญาตจะยินยอมใหองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
เพิกถอน โดยไมเรียกเก็บคาเสียหานใดๆทั้งสิ้น
3. ผูไดรับอนุญาตจะทําการกอสรางตามแบบแลรายละเอียดที่ไดกําหนอไว
4. ผูรับจางยินยอมใหองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย มีสิทธิ์ที่จะออกแบบ เปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติม
แบบใหเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของทาง หรือเพื่อความปลอดภัยแกผูใชทางหรือเพื่อบํารุงรักษา
ประการใดก็ได แลหากมีการแกไขเปนหนาที่ของผูไดรับอนุญาตที่จะตองปฏิบัติตามโดยออกคาใชจายเองทั้งสิ้น
5. ผู ได รับอนุ ญาตจะหาวั สดุ มาดํ าเนิ นการก อสร างตามแบบ และรายละเอี ยดที่ องค การบริ หารส วน
จังหวัดบุรีรัมย
6. ผูไดรับอนุญาตตองติดตั้งปายจราจรตลอดจนเครื่องหมายควบคุมการจราจรอื่น ๆ ในระหวางการ
กอสรางตามมาตรฐานทางหลวง และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ จากจําเปนตอง
ทําการกอสรางในเวลากลางคืน ผูไดรับอนุญาตจะตองจัดใหมีไฟฟาแสงสวางอยางเพียงพอและปายจราจรที่ติดตั้ง
ตองเปนชนิดสะทองแสง (Reflective)
7. ผูไดรับอนุญาต จะตองยินยอมใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยเขาตรวจสอบการทํางาน
ไดตลอดเวลา เพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอทางหลวง
8. ใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย มีอํานาจสั่งการหยุดการทําการกอสรางในกรณีที่
การกอสรางนั้นจะทําความเสียหายใหแกทางหลวงหรือเปนอันตรายตอผูใชทาง
9. ผูไดรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบ และชดใชคาเสียหายอันเกิดจากการปกเสา พาดสายหรือวางทอที่มี
ตอทางหลวงหรือผูใชทาง
10. ในระหวางการใชสถานที่ที่ไดรับอนุญาต ผูไดรับอนุญาตจะตองควบคุมการใชสถานที่ใหมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย และมีการรักษาความสะอาดสถานที่และเมื่อครบกําหนดการขออนุญาตจะตองดําเนินการทํา
ความสะอาด เก็บเศษวัสดุอุปกรณ อันเกิดจากกิจกรรมที่ใชสถานที่ใหเรียบรอย และแจงใหองคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมย ตรวจสอบจนเปนที่พอใจ พรอมทั้งจัดทําแบบตามที่ไดกอสรางจริง (Asbuilt Plan) จํานวน
2 ชุด มอบใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยที่รับผิดชอบทางหลวงทองถิ่นนั้นดวย
11. ในกรณีที่กรณีขออนุญาตตองทําการขุดรื้อผิวจราจร ทางเทา หรือสวนอื่นใดในโครงสรางถนนผูไดรับ
อนุญาตตองซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม ตามมาตรฐานและวิธีการที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกําหนดและ
ตองรับผิดชอบความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้น ภายในเวลา 2 ป
-2-/12. เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย.........

-212. เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยตองสรางหรือขยายทางหลวง หรือซอมแซมบํารุงทางหลวง
ถาตองรื้อถอนเคลื่อนยายสิ่งที่ไดรับอนุญาตเปนภาระของผูไดรับอนุญาต ผูไดรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ จากองคการบริหารสวนจังหวัด
13. เมื่อผูไดรับอนุญาตไดรับแจงเปนหนังสือจากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย หรือผูซึ่งไดรับอมอบ
หมายใหรื้อยายเสา สาย หรือทอที่ไดรับอนุญาตใหพื้นเขตการกอสรางทางภายในเวลาที่องคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมยกําหนด ผูไดรับจะทําการรื้อยายทัน และใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ไดรับแจง โดยผูไดรับ
อนุญาตจะเปนผูจัดหาสถานที่จัดเก็บและเสียคาใชจายเองทั้งสิ้น ถาหากผูไดรับอนุญาตรื้อยายไมทันกําหนดเวลา
และเกิดความเสียหายขึ้นกับองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยไมวากรณีใด ๆ ก็ตาม ผูขออนุญาตยินยอมชดใช
คาเสียหายใหแกกรมทางหลวงชนบท
14. ในกรณีทกี่ ารกอสรางตามคําขอนี้จําเปนจะตองตัดกิ่งไมในเขตทางผูไดรับอนุญาตจะตองไดรับอนุญาต
จากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกอน และมีสิทธิที่จะกําหนเงื่อนไขประการใดก็ได
16. ผูไดรับอนุญาตจะซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพเดิม ใหไดมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐาน
งานกอสรางเดิมของสิ่งกอสรางนั้น
17. หากเกิดความเสียหายแกถนนหรือทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยขึ้นในภายหลังจาก
ผูไดรับอนุญาตไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว โดยความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุอันมาจากเสา สาย หรือ
ทอที่ไดรับอนุญาตผูไดรับอนุญาตจะซอมแซม จัดหาใหมใหดีเชนเดิมตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
กําหนด ภายในระยะเวลา 15 วัน หลักจากไดรับแจงหรือตามระยะเวลาที่องคการบริหารสวนจังหวัด
18. เสาพาดสาย ตองปกหางจากแนวเขตทางหลวงเขามาทางดานในไมนอยกวา 0.50 เมตร แตไมเกิน
1.50 เมตร หรือที่ซึ่งทางราชการกําหนดให และสายตองพาดสูงจากผิวดินไมนอยกวา 3.00 เมตร สวนที่ตอง
พาดสายขามถนนตองสูงจากผิวทางไมนอยกวา 5.50 เมตร
19. ผูไดรับอนุญาตจะตองเสียคาใชจายเขตทางตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
20. ถาผูได รับอนุญาตกระทําผิดเงื่อนไขข อหนึ่ งข อใด ผู ไดรับอนุ ญาตยินยอมใหองคการบริ หารสวน
จังหวัดบุรีรัมยเพิกถอนการอนุญาต

