(แบบ ข. 4 )

คําขออนุญาตกระทําการใดๆ ในเขตทางหลวงทองถิ่น
เขียนที่……………………………………………………
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เรื่อง ..........................................................................................................................................................................
เรียน ....................................................................
ขาพเจา...........................................................................โดย..........................................................
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ตําบล/แขวง…………………………………………อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................
โทรศัพทหมายเลข.......................................................ตามหนังสือมอบอํานาจเลขที.่ .................................................
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ระหวาง กม.ที.่ .............................ถึง กม.ที่......................................โฉนดที่ดินเลขที.่ .................................................
ตามแบบรายละเอียดที่เสนอมาเพื่อพิจารณาพรอมนี้ รวม 3 ชุด โดยขาพเจาใหคํารับรองและใหสัญญาตอองคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยเปนสวนหนึ่งของขอตกลง ดังนี้
1. เมื่อขาพเจาไดรับอนุญาตแลว จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน...........วัน เมื่อครบกําหนด
แลว ปรากฏวาขาพเจายังไมทําการใหแลวเสร็จ เนื่องจากขาพเจาละทิ้งงานหรือหลีกเลี่ยงไมทําตามแบบที่กําหนด
หรือมีเหตุผลที่ไมควรใหตอเวลาทําการอีกตอไป ขาพเจายินยอมใหองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย เพิกถอนการ
อนุญาต โดยไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ขาพเจาจะทําการกอสรางตามแบบและรายละเอียดที่ไดขออนุญาตไว และจะไมแกไขเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลงกอนที่การตกลงยินยอมจากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยเปนลายลักอักษร
3. ในกรณีที่มีการกอสรางหรือดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาต ตองกระทําบนถนนหรือ ขุดถนน
ขาพเจ าจะจัดหาหรือติดตั้งปายจราจร ตลอดจนเครื่องหมายควบคุมการจราจรตามระเบียบวาดวยการติดตั้ ง
เครื่ องหมายและสั ญญาณสํ าหรั บงานจั ดสร าง ซ อมถนน และงานสาธารณู ปโภคของหน วยงานราชการและ
รัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติและตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
กําหนด
4. ขาพเจายินยอมใหองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย มีสิทธิที่จะออกแบบ เปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่ มเติ มแบบให เ หมาะสมกั บสภาพความเปลี่ ยนแปลงของทาง หรื อเพื่ อความปลอดภั ยแก ผูใช ทางหรื อเพื่ อ
บํารุงรักษาประการใดก็ได และในกรณีมีการแกไขนี้เปนหนาที่ของขาพเจาที่จะตองปฏิบัติตาม โดยออกคาใชจาย
เองทั้งสิ้น
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5. ข าพเจาจะหาวัสดุ มาดํ าเนิ นการกอสรางตามแบบ และรายละเอียดที่องคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมยอนุญาต จะไมใชวัสดุในเขตทางขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
6. เมื่อขาพเจาไดรับแจงจากกรมทางหลวงชนบท หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหรื้อยาย เสา สาย
ทอ หรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ที่ไดรับอนุญาตในครั้งนี้ออกไปใหพนเขตการกอสรางทางภายในเวลาที่องคการบริหาร
สวนจังหวัดบุรีรัมยกําหนด ขาพเจาจะทําการรื้อยายทันที และใหเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ไดรับแจงโดยขาพเจา
จะเปนผูจัดหาสถานที่จัดเก็บและเสียคาใชจายเองทั้งสิ้น ถาหากขาพเจารื้อยายไมทันกําหนดเวลาและเกิดความ
เสียหายขึ้นกับองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ขาพเจายินยอมชดใชคาเสียหายแกองคการ
บริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยทั้งสิ้น
7. ในกรณีที่กอสรางตามคําขอนี้จําเปนจะตองตัด หรือรีดถอนกิ่งไมในเขตทาง ขาพเจาจะตอง
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกอน และองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยมีสิทธิที่จะกําหนด
เงื่อนไขประการใดก็ได
8. ขาพเจาจะซอมแซมสวนที่ชํารุดเสียหายใหอยูในสภาพเดิมใหไดมาตาฐานไมต่ํากวามาตรฐาน
งานกอสรางเดิมของสิ่งกอสรางนั้น
9. ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข ประกอบคําขออนุญาตตามใบแนบขางทาย (ถามี) และตาม
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตทุกประการ
10. ถาขาพเจากระทําผิดขอตกลงขอหนึ่งขอใด ขาพเจายินยอมใหองคการบริหารสวนจังหวัด
บุรีรัมยเพิกถอนการอนุญาตได
11. หากเกิดความเสียหายแกถนนหรือทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ขึ้นใน
ภายหลังจากขาพเจาไดดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตแลว โดยความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุอันมาจากทรัพยสิน
เสา สาย ทอ ของเหลวในทอ หรือสิ่งปลูกสรางใดๆ ที่ไดรับอนุญาตในครั้งนี้ขาพเจาจะซอมแซมจัดหาใหมใหดี
เชนเดิม ตามที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกําหนด ภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากไดรับแจงหรือตาม
ระยะเวลาที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกําหนดในกรณีเรงดวน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)..................................................ผูขออนุญาต
(...................................................)
ตําแหนง....................................................
วันที่......................................................

หมายเหตุ 1. “ขาพเจา” หมายถึง บุคคลทั่วไปหรือสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ขออนุญาต
2. “ตําแหนง” หมายถึง หุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจ ัดการใหญ หัวหนาสวนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจที่ขออนุญาต

(เอกสาร ล. 1)

หลักเกณฑการขออนุญาตทําทางเชื่อมเขา – ออก ในเขตทางหลวงทองถิน่
1. คุณสมบัติของผูยื่นคําขออนุญาต
ตองเปนเจาของในที่ดินที่ประสงคจะสรางทางเขา-ออกในเขตทางหลวงทองถิ่น หากเปนนิติบุคคลใหผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลเปนผูยื่นคําขอ
2.หลักฐานประกอบการขออนุญาต
2.1 แบบฟอรมคําขออนุญาตกระทําการใดๆ ในเขตทางหลวงทองถิ่น (ตามแบบ ข.1)
2.2 แบบแปลนและแผนผังที่ตั้งที่ดินที่แสดงตําแหนงอาคารกับทางเชื่อมเขา-ออกในเขตทางหลวงทองถิ่น
ตามแบบมาตรฐานทางเขา-ออก ที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยกําหนดไว จํานวน 4 ชุด
2.3 กรณีทางเชื่อมที่ขออนุญาตรัศมีเลี้ยวปากทางเขา-ออกล้ําเขาไปในที่ดินผูอื่นจะตองใหเจาของที่ดินนั้น
แสดงความยินยอมเปนลายลักษณอักษร
2.4 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารพรอมแบบแปลนแผนผังประกอบการอนุญาต จํานวน 1 ชุด
2.5 สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 3 ฉบับ
2.6 สําเนาโฉนดที่ดิน จํานวน 3 ฉบับ (กรณีที่ที่ดินติดจํานองจะตองมีหนังสือยินยอมจากผูรับจํานอง)
2.7 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบอํานาจใหผูอื่นทําการขออนุญาตแทน ติดอากรแสตมป 10 บาท
2.8 กรณีเปนนิติบุคคลจะตองมีหนังสือที่ลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจพรอมตราประทับของนิติบุคคล
นั้น ๆ และตองมีหนังสือรับรองขอสํานักงานทะเบียนหางหุนสวน บริษัทกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ระบุชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
3. การตรวจสอบสถานทีเ่ จาหนาที่จะนัดหมายกับผูขออนุญาตเพื่อทําการตรวจสอบสถานที่ที่ขออนุญาต
ทํ าทางเชื่ อ มเข า – ออก ในเขตทางหลวงท อ งถิ่ น ก อ นที่ จะอนุ ญาต และเมื่ อได รั บอนุ ญาตให ทํ าทางเชื่ อ ม
เขา – ออกแลวผูขออนุญาตจึงจะสามารถทําทางเชื่อมเขา – ออกในเขตทางหลวงทองถิ่นไดโดยตองทําตามเงื่อนไข
ที่กําหนด
4. สถานที่ยื่นคําขออนุญาต
ผูขออนุ ญาตสามารถขอรั บแบบคํ าขออนุญาตฯ ได ที่องค การบริ หารส วนจั งหวั ดบุ รีรัมย ฝายก อสร าง
และซอมบํารุงสวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย โทร.044-614368

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคํารอง
1. ทางเขา – ออก ของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตองหางจากชองเปดของเกาะกลางหรือทางระบายน้ํา
หรื อกํ าแพงของทางหลวงไม นอยกว า 50.00 เมตร ระยะดั งกล าวเป นระยะระหว างจุ ดสั มผั สของรั ศมี เลี้ ยว
เข า – ออก ด านใกล ของทางเข า – ออก ทางหลวงของสถานี บริ การน้ํ ามันกับจุดสัมผัสของรัศมีของหัวเกาะ
ยกเวนสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพฯ เขตเมืองพัทยา และเขตเทศบาล
2. ทางเขา – ออก สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตองหางจากทางแยกใดๆ บนทางหลวงพิเศษและทาง
หลวงแผนดินไมนอยกวา 50 เมตร (โดยวัดจากขอบทางจราจรดานใกลที่สุด) ยกเวนเขตกรุงเทพฯ เขตพัทยาและ
เขตเทศบาลใหหางจากทางแยกไมนอยกวา 30 เมตร
3. ทางเขา – ออก ของสถานีบริการน้ํามันจะตองหางจากจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุดของเชิงลาดสะพานที่ไมใช
สะพานทอไมนอยกวา 50.00 เมตร
4. จุดเริ่มตนทางเขา- ออก ของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงจะตองหางจากทางรถไฟที่ใกลที่สุดไมนอย
กวา 30 เมตร
5. หามตั้งสถานีบริการน้ํามันบนทางโคงราบที่รัศมีนอยกวา 500 เมตร และจุดเริ่มตนเขา – ออก สถานี
บริการตองหางจากจุดเริ่มโคงราบทางหลวงดังกลาวไมนอยกวา 50 เมตร ระยะดังกลาวเปน ระยะระหวางจุด
สัมผัสของรัศมีเลี้ยวเขา – ออก ทางหลวงของสถานีบริการกับจุดเริ่มตนหรือจุดหลายโคงของทางโคงราบ
6. หามตั้งสถานีบริการน้ํามันบนทางโคงตั้ง และบนทางที่มีความลาดชันเกิน 4.00 % หรือบนทาหลวง
ที่มีระยะการมองเห็นไมเพียงพอ
7. ทางเขา – ออก สถานีบริการที่อยูบนทางหลวงที่มีความลาดชัน 2 – 4 % จุดสัมผัสของรัศมีเลี้ยว
เขา – ออก ของสถานีบริการน้ํามันตองหางจากจุดเริ่มตนโคงตั้งของทางหลวงสําหรับทางในเมือง 80 เมตร
และนอกเมือง 150 เมตร
8. การเข า – ออก ของสถานี บริ ก ารน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งจะต องไม ขัดกั บหลั กเกณฑ ลักษณะและความ
ปลอดภัยของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงในขอที่ 10 ตามประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องมาตรฐานของแผนผัง
รูปแบบ ลักษณะและความปลอดภัยของสถานที่เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
9. ผิวจราจรเขา – ออก ทางหลวงที่ขออนุญาตจะตองกอสรางผิวจราจรเขา - ออก อยางนอยใหมี
ลักษณะเกี่ยวกับ ทางหลวง ณ ที่เขา – ออก นั้น และมีความยาวอยางนอยถึงเขตทาง
10. ผูขออนุญาตจะตองยื่นเรื่องราว แผนผังบริเวณและรูปตัดทางหลวงบริเวณที่ขออนุญาตทําทางเขา –
ออก ทางหลวง แสดงทางเขา – ออก เขตที่ดิน อาคารที่จอดรถภายในเขตที่ดินของผูขออนุญาตดวย
11. รายละเอียดการระบายน้ํา
11.1 ขนาดและประเภทของอาคารระบายน้ําตอง เปนไปตามขอกําหนดของแตละสายทาง
11.2 ในกรณีที่มีคูน้ําเดิมใหพิจารณาขนาดของอาคารระบายน้ํา โดยใหชองเปดของอาคารระบาย
น้ําไมนอยกวา ¾ ของความกวางของคูน้ํามัน และจะตองสูงกวาระดับน้ําสูงสุดโดยใหสวนของอาคารระบายน้ําสูง
กวาระดับน้ําสูงสุด
-2-/11.3 โดยทั่วไปใหใชทอ คสล.

-211.3 โดยทั่วไปใหใชทอ คสล. อยาสงนอย 1 – Ø 0.60 เมตร
11.4 ในเขต กทม. และปริมณฑลใหใชทอขนาด 2 – Ø 1.00 เมตร หากรองน้ําไมกวางพอให
ใชขนาด 1 – Ø 1.20 เมตร หรือขอกําหนดพิเศษสําหรับทางหลวงนั้นๆ
12. ผูขออนุญาตจะตองเริ่มดําเนินการกอสรางไดหลังจากไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก อบจ. หรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจาก อบจ. แบบกอสรางทางเขา – ออกทางหลวง ซึ่งไดรับอนุญาตแลวนี้กอนจะลงมือทําการ
กอสร างผู ขอฯ ต องตรวจสอบบริ เวณที่จะก อสร างเพื่อป องกันมิ ให เกิดความเสี ยหายต องานทาง หรืออาคาร
สาธารณูปโภคอื่นๆ ที่มีอยูเดิมถาหากมีความจําเปนจะตอง เปลี่ยนแปลงแกไขงานสาธารณูปโภคเพื่อปองกันความ
เสียหายดังกลาวใหอยูในความรับผิดชอบของผูขอฯ เองแตผูเดียว
13. เมื่อมีความจําเปนแกงานทางหรือเมื่อปรากฏวาผูขออนุญาตไดกระทําผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการ
อนุญาต อบจ. หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจาก อบจ. มีอํานาจเพิกถอนการอนุญาตนี้โดยทันที
14. ในกรณีที่การขออนุญาตเขา – ออกทางหลวงไมเปนไปตามแบบมาตรฐานนี้หรือกรณีมีความจําเปน
อยางอื่นใหเสนอ อบจ. พิจารณาเปนรายๆ ไป

