(แบบ ข. 4 )

คําขออนุญาตกระทําการใดๆ ในเขตทางหลวงทองถิ่น
เขียนที่……………………………………………………
วันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ..............
เรื่อง ..........................................................................................................................................................................
เรียน ....................................................................
ขาพเจา...........................................................................โดย..........................................................
ตําแหนง.................................................................สํานักงาน/เลขที่บาน..........................ถนน...................................
ตําบล/แขวง…………………………………………อําเภอ..........................................จังหวัด.................................................
โทรศัพทหมายเลข.......................................................ตามหนังสือมอบอํานาจเลขที.่ .................................................
ขออนุญาต...................................................................................................................................................................
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.5)

หลักเกณฑการขออนุญาตกระทําการใดๆในเขตทางของทางหลวงทองถิ่น
1 ผูขออนุญาต ตองยื่นหลักฐานประกอบการขออนุญาต ดังนี้
1.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/สําเนาบัตรขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ (เฉพาะ เอกชน) จํานวน
3 ฉบับ
1.2 สําเนาทะเบียนบานและโฉนดที่ดิน (เฉพาะเอกชน) จํานวน 3 ฉบับ
1.3 หนังสือมอบอํานาจในกรณีที่มอบอํานาจใหผูอื่นทําการขออนุญาตแทน
1.4 กรณีเปนนิติบุคคล จะตองมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดยกรรมการผูมีอํานาจพรอมประทับตรา
ของนิติบุคคลนั้น และตองมีหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหางหุนสวนบริษัทกรมทะเบียนการคา กระทรวง
พาณิชย ระบุชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลนั้นดวย
2 ผูขออนุญาต จะตองยื่นเรื่องประกอบดวย
2.1 คําขออนุญาตและเงื่อนไขประกอบคําขออนุญาตกระทําการใดๆในเขตทางหลวงทองถิ่น (แบบ ข.4)
2.2 แบบขออนุญาตกระทําการใดๆ ในเขตทางหลวง โดยแสดงรายละเอียดผังบริเวณ ตําแหนงและ
วิธีการ ขั้นตอนการดําเนินการ จํานวน 3 ชุด
2.3 แบบแปลนและผังบริเวณที่แนบเพื่อประกอบคําขออนุญาต ตามขอ 2.2 จะตองเปนฉบับสมบูรณ
มีลายมือชื่อผูรับผิดชอบครบถวน
3 สถานที่ยื่นขออนุญาต
ผูขออนุญาตสามารถขอรับแบบคําขออนุญาตฯ ไดที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย ฝายกอสรางและ
ซอมบํารุง สวนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สํานักการชางองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย โทร.044-614368
4 เจาหน าที่ จะตรวจสอบหลั กฐานและตรวจสอบสถานที่ ที่ขออนุ ญาตกระทําการใดๆ โดยนั ดหมาย
กับผูขออนุญาต โดยพิจารณารายละเอียดตางๆ
5 เมื่อไดรับอนุญาตใหกระทําการใดๆในเขตทางหลวงไดแลว ผูขออนุญาตจึงสามารถกระทําการใดๆได
และจะตองแจงใหเจาหนาที่ไปตรวจสอบวาเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตหรือไม

(เอกสาร ง.5)

เงื่อนไขประกอบคําขออนุญาตกระทําการใดๆในเขตทางของทางหลวงทองถิน่
1. กอนที่ผูไดรับอนุญาตจะลงมือกระทําการกอสราง ตองแจงเปนหนังสือใหเจาหนาที่องคการบริหารสวน
จังหวัดบุรีรัมยเปนการลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน
2. ผูไดรับอนุญาต จะตองยินยอมใหเจาหนาที่องการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยเขาตรวจสอบการทํางานได
ตลอดเวลาเพื่อเปนการปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตอทางหลวง
3. ผูไดรับอนุญาตตองติดตั้งปายจราจรตลอดจนเครื่องหมายควบคุมการจราจรอื่นๆ ในระหวางการกอสราง
ตามมาตรฐานทางหลวง และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ หากจําเปนตอง
ทําการก อสรางในเวลากลางคืน หรือสวนของงานกอสร างหรื อวั สดุ อุปกรณ ของงานกอสร างอาจเป น
อันตรายตอผูใชทางในเวลากลางคืน ผูไดรับอนุญาตจะตองจัดใหมีไฟฟาแสงสวางอยางเพียงพอและปาย
จราจรที่ติดตั้งจะตองเปนชนิดสะทอนแสง (Reflective) ดวย
4. ใหเจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย มีอํานาจสั่งใหหยุดทําการกอสรางในกรณีที่การกอสรางนั้น
จะทําความเสียหายใหแกทางหลวงหรือเปนอันตรายแกผูใชทาง
5. ผูไดรับอนุญาตจะตองรับผิดชอบและชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการกอสราง หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาวที่มี
ตอทางหลวงหรือผูใชทาง
6. ในระหวางการใชสถานที่ที่ไดรับอนุญาต ผูขออนุญาตจะตองควบคุมการใชสถานที่ใหมีความเปนระเบียบ
เรียบรอย และมีการรักษาความสะอาดสถานที่ และเมื่อครบกําหนดการขออนุญาต จะตองดําเนินการทํา
ความสะอาด เก็บขยะทั้งหมด อันเกิดจากกิจกรรมที่ใชสถานที่ใหเรียบรอย และแจงใหองคการบริหารสวน
จังหวัดตรวจสอบจนเปนที่พอใจ พรอมทั้งจัดทํา Asbuilt Plan แบบตามที่ไดกอสรางจริง 2 ชุด มอบให
เจาหนาที่องคการบริหารสวนจังหวัดบีรัมยที่รับผิดชอบทางหลวงนั้นดวย
7. ในกรณีที่การขออนุญาตตองทําการขุดรื้อผิวจราจร ทางเทา หรือสวนอื่นใดในโครงสรางถนน ผูไดรับ
อนุญาตตองซอมแซมใหอยูในสภาพเดิม ตามมาตรฐานและวิธีการที่องคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย
กําหนดและตองรับผิดชอบความชํารุดเสียหายที่เกิดขึ้น ภายในเวลา 2 ป
8. เมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมยตองสรางหรือขยายทางหลวง หรือซอมแซมบํารุงทางหลวง ถาตอง
รื้อถอนเคลื่อนยายสิ่งที่ไดรับอนุญาตเปนภาระของผูไดรับอนุญาต ตองดําเนินการภายในกําหนดที่ไดรับ
แจง และหากเกิดความเสียหายตอทรัพยสินของผูไดรับอนุญาต ผูไดรับอนุญาตจะไมเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆจากองคการบริหารสวนจังหวัดบุรีรัมย

