คู่มือสาหรับประชาชน : การอนุญาตให้บุคคลเชื่อมต่อทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใดกับทางหรือถนนที่การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยจัดทาขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างทางพิเศษกับทางสาธารณะอื่นหรือลอดหรือข้ามทางหรือ
ถนนนั้นตาม มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
หน่วยงานที่ให้บริการ : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ด้วยพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 ได้มีบทบัญญัติตาม มาตรา 36 ในกรณีที่การ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้จัดทาทางหรือถนนเพื่อเชื่อมระหว่ างทางพิเศษกับทางสาธารณะอื่น ผู้ ใดจะสร้าง
ทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อกับทางหรือถนนนั้น หรือลอดหรือข้ามทางหรือถนนนั้น ต้องได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยก่อนดาเนินการ ซึ่งการอนุญาตให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกาหนด โดยจะอนุญาตได้คราวละไม่เกิน 5 ปี และเมื่อมีความจาเป็นแห่งกิจการ
ทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจะเพิกถอนเสียก็ได้
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 2641 5355-9 ต่อ 3313-4
โทรสาร : 0 2248 6483/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 71 วันทาการ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ประชาชนยื่นคาร้องขออนุญาตเชื่อมทาง และเรื่องเข้าสู่ระบบ
ของแผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์
(หมายเหตุ: (แผนกสารบรรณ / สานักผู้ว่าการ / ผู้ว่าการการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย / รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน / ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน / กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
/ แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์))
2) การพิจารณา
เจ้าหน้าที่แผนกสารวจและรังวัด ตรวจสอบสภาพทางเข้า-ออก
ของที่ดินที่ขออนุญาต และถนนในเขตทางพิเศษที่ขอเชื่อม
(หมายเหตุ: (แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์ / แผนกสารวจและ
รังวัด ))

ระยะเวลา
5 วันทาการ

ส่วนที่รับผิดชอบ
การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

5 วันทาการ

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

3)

4)

5)

6)

7)

8)

การพิจารณา
เจ้าหน้าที่แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์ ตรวจสอบสิทธิของที่ดิน
ที่ขออนุญาต
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
กรณีเรื่องใดมีปัญหาในการพิจารณาและจาเป็นต้องเสนอให้
คณะทางานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
อนุญาตให้สร้างทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อกับทาง
หรือถนนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดทาขึ้นเพื่อเชื่อม
ระหว่างทางพิเศษกับทางสาธารณะอื่นตาม มาตรา 36 แห่ง
พระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
เพื่อพิจารณาด้วย
(หมายเหตุ: (คณะทางานฯ ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์ นัดหมายวันเวลากับ
เจ้าหน้าที่กองบารุงรักษาทาง และเจ้าหน้าที่กองวางแผน
ปฏิบัติการ ในการตรวจสอบพื้นที่เพื่อพิจารณาผลกระทบด้าน
ต่าง ๆ และกาหนดตาแหน่งรูปแบบทางเข้า-ออกของที่ดิน
(หมายเหตุ: (แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์ / กองจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน))
การพิจารณา
เจ้าหน้าที่กองบารุงรักษาทาง เจ้าหน้าที่กองวางแผน
ปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์
ตรวจสอบพื้นที่ร่วมกัน เพื่อพิจารณาผลกระทบด้านต่าง ๆ
รวมทั้งกาหนดตาแหน่งรูปแบบทางเข้า-ออกของที่ดิน และมี
บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบให้แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์
ทราบ
(หมายเหตุ: (กองบารุงรักษาทาง / กองวางแผนปฏิบัติการ /
แผนกอุทธรณ์และร้องทุกข์)
การพิจารณา
กรณีเรื่องใดที่มีความจาเป็นต้องประสานงานกับหน่วยงานอื่น
เพื่อพิจารณาผลกระทบ เจ้าหน้าที่กองบารุงรักษาทาง จะขอให้
หน่วยงานดังกล่าวพิจารณาผลกระทบด้วย
(หมายเหตุ: (บริษัทผู้รับสัมปทานตามสัญญา))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
สรุปเรื่องเสนอผู้มีอานาจเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ลงนามใน
หนังสือแจ้งผู้ขออนุญาต และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ขออนุญาต
ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การอานวย

1 วันทาการ

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

15 วันทาการ

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

5 วันทาการ

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

10 วันทาการ

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

15 วันทาการ

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

15 วันทาการ

การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย

ความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
(หมายเหตุ: (รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน /
ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน / กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน / แผนกอุทธรณ์
และร้องทุกข์ / แผนกสารบรรณ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือคาร้องขอเชื่อมทาง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2) สาเนาโฉนดที่ดินที่ขอเชื่อมทาง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 6) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของ
กรรมการผู้มีอานาจ (กรณีนิติบุคคล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 7) หนังสือมอบอานาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ให้ถูกต้อง (กรณีมอบ
อานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ –

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

กรมที่ดิน

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

กรมการปกครอง

-

8)

9)

10)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
มอบอานาจ (กรณีมอบอานาจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณีขอเชื่อมทางเข้า-ออก กว้างเกินกว่า 4.00 เมตร ให้ส่ง
รายละเอียดของแผนผังรูปแบบทางเข้า-ออกและการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 2 ฉบับ
หมายเหตุ ภาพถ่ายบริเวณที่จะขอเชื่อมทางกับถนนในเขตทางพิเศษ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

กรมการปกครอง

-

-

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
-

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) Call Center 1543
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ชื่อกระบวนงาน: การอนุญาตให้บุคคลเชื่อมต่อทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใดกับทางหรือถนนที่การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทยจัดทาขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างทางพิเศษกับทางสาธารณะอื่นหรือลอดหรือข้ามทางหรือถนนนั้นตาม
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การทาง
พิเศษแห่งประเทศไทย
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลาง
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การอนุญาตให้บุคคลเชื่อมต่อทางหรือถนนหรือสิ่งอื่นใด
กับทางหรือถนนที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจัดทาขึ้นเพื่อเชื่อมระหว่างทางพิเศษกับทางสาธารณะอื่นหรือ
ลอดหรือข้ามทางหรือถนนนั้นตาม มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550
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