
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตตดัคนัหนิทางเทา้ ลดระดบัคนัหนิทางเทา้ และท าทาง

เชือ่มในทีส่าธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายโยธาส านักงานเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2549 

 

      มาตรา 37หา้มมใิหผู้ใ้ดสรา้งทาง ถนน หรอืสิง่อืน่ใดในเขตทางหลวงเพือ่เป็นทางเขา้ออกทางหลวง เวน้แตไ่ดรั้บอนุญาต

เป็นหนังสอืจากผูอ้ านวยการทางหลวงหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้ านวยการทางหลวง ในการอนุ ญาต ผูอ้ านวยการทาง

หลวงหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้ านวยการทางหลวงจะก าหนดเงือ่นไขอยา่งใดก็ได ้รวมทัง้มอี านาจก าหนดมาตรการในการ

จัดการเพือ่รักษาสิง่แวดลอ้ม การป้องกนัอบุตัภิัย และการตดิขดัของการจราจร  

 

     การอนุญาตตามวรรคหนึง่ เมือ่มคีวามจ าเป็นแกง่านทางหรอืเมือ่ปรากฏวา่ผูไ้ดรั้บอนุญาตไดก้ระท าการผดิเงือ่นไขทีก่ าหนด

ในการอนุญาต ผูอ้ านวยการทางหลวงหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้ านวยการทางหลวงจะเพกิถอนเสยีก็ได ้ 

 

     ทาง ถนน หรอืสิง่อืน่ใดทีส่รา้งขึน้โดยไมไ่ดรั้บอนุญาตหรอืไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนด ใหผู้อ้ านวยก ารทางหลวงหรอืผู ้

ซึง่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้ านวยการทางหลวงมอี านาจสัง่ใหผู้ก้ระท าการดงักลา่วรือ้ถอนหรอืท าลายภายในก าหนดเวลาอนั

สมควร ถา้ไมป่ฏบิตัติามใหผู้อ้ านวยการทางหลวงหรอืผูซ้ ึง่ไดรั้บมอบหมายจากผูอ้ านวยการทางรือ้ถอนหรอืท าลาย โดยผูนั้น้จะ

เรยีกรอ้งคา่เสยีหายไมไ่ด ้และตอ้งเป็นผูเ้สยีคา่ใชจ้า่ยในการนัน้ 

 

     &ldquo;การตดัคนัหนิทางเทา้&rdquo; หมายความวา่ การตดัคนัหนิทางเทา้เพือ่ท าทางเขา้ออกในทีส่าธารณะ โดยใหพ้ืน้

ทางเขา้ออกอยูร่ะดบัเดยีวกบัทางเทา้ และลาดลงบรรจบกบัผวิจราจรตรงขอบคนัหนิ มคีวามลาดชนัรอ้ยละ 25หรอืมสีว่นลาดยาว

ไมเ่กนิ 75.0เซนตเิมตร รัศมผีายปากเทา่กบัความกวา้งของทางเทา้ แตไ่มเ่กนิ 5.00เมตร 

 

   &ldquo;การลดระดบัคนัหนิทางเทา้&rdquo; หมายความวา่ การลดระดบัคนัหนิทางเทา้เพือ่ท าทางเขา้ออกในทีส่าธารณะ 

โดยใหต้ดัคนัหนิลดระดบัลงเหลอื 3.0เซนตเิมตร พืน้ทีท่างเขา้ออกอยู่ระดบัเดยีวกบัทางเทา้ และลาดลงสูข่อบคนัหนิตามแนว

ถนนขา้งละไมเ่กนิ 1.00เมตร 

 

      &ldquo;การท าทางเชือ่ม&rdquo; หมายความวา่ การท าทางเชือ่มเพือ่เป็นทางเขา้ออกสูผ่วิจราจรของถนนสาธารณะทียั่ง

กอ่สรา้งปรับปรุงไมเ่ต็มเขตทาง 

 

      ผูป้ระสงคจ์ะขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้ ลดระดบัคนัหนิทางเทา้และท าทางเชือ่มในทีส่าธารณะจะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บ

อนุญาต การยืน่ค าขออนุญาตจะตอ้งปฏบิตัติามแบบทา้ยระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ย การขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้ ลด

ระดบัคนัหนิทางเทา้ และท าทางเชือ่มในทีส่าธารณะ พ .ศ. 2531ดงันี ้

 

 

 ถา้ถนนหรอืซอยใดอยูใ่นความดแูลรับผดิชอบของส านักงานเขต ใหผู้อ้ านวยการเขตทอ้งทีเ่ป็นผูพ้จิารณาอนุญาต ถา้

ถนนใดอยูใ่นความรับผดิชอบของส านักการโยธา ใหส้ านักงานเขตทอ้งทีส่ง่เรือ่งใหส้ านักการโยธา โดยส านักงานกอ่สรา้งและ

บรูณะ (ศนูยก์อ่สรา้งและบรูณะถนนประจ าเขตพืน้ที่) พจิารณาก าหนดเงือ่นไขประกอบการอนุญาต ในรูปแบบคณะกรรมการร่วม 

แลว้แจง้ใหส้ านักงานเขตทอ้งทีเ่ป็นผูอ้อกใบอนุญาตตามแบบทา้ยระเบยีบกรุงเทพมหานคร วา่ดว้ย การขออนุญาตตดัคนัหนิทาง

เทา้ ลดระดบัคนัหนิทางเทา้ และท าทางเชือ่มในทีส่าธารณะ พ .ศ. 2531ระยะเวลาการอนุญาตใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดใน

ใบอนุญาต 

 หา้มมใิหต้ดัคนัหนิทางเทา้หรอืลดระดบัคนัหนิทางเทา้เพือ่ท าทางเขา้ออกตกึแถว หอ้งแถว หรอือาคารทีม่สีภาพเหมอืน

ตกึแถว หอ้งแถว เป็นการเฉพาะแตล่ะหอ้ง ยกเวน้ทีเ่ป็นทางลอดไปสูท่ีจ่อดรถยนตท์ีไ่มม่ทีางเขา้ออกอืน่ซึง่อยูด่า้นหลงัอาคาร

นัน้ 

 การตดัคนัหนิทางเทา้หรอืลดระดบัคนัหนิทางเทา้เพือ่เป็นทางเขา้ออกของอาคารดงัตอ่ไปนี ้ใหอ้นุญาตไดต้าม

หลกัเกณฑด์งันี้ 

 

 



ฯลฯ 

 

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 มาตรา 10 ผูอ้นุญาตตอ้งด าเนนิการ

ใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาทีร่ะบไุวใ้นคู่มอืส าหรับประชาชน และแจง้ให ้ผูย้ืน่ค าขอทราบภายในเจ็ดวนันับแตว่นัทีพ่จิารณา

แลว้เสร็จ 

 

หมายเหต ุ

 

 1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิช่นนัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

 3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangkok.go.th/yota/ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทวี
วฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 
โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้ออนุญาตยืน่เรือ่งและเจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสาร  
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

1 ชัว่โมง ฝ่ายโยธาส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 

ตรวจสอบหลกัฐานการเป็นสาธารณประโยชน ์เอกสารสทิธิ ์การ
ไดม้าและหลกัฐาน พรอ้มทัง้ตรวจสอบสภาพทีต่อ้งด าเนนิการ

และรายละเอยีดตา่ง ๆ ใหม้ากทีส่ดุ พรอ้มทีจ่ะประสานกบั

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(หมายเหต:ุ (ตรวจสอบหลกัฐานการเป็นสาธารณประโยชน ์
เอกสารสทิธิ ์การไดม้าและหลกัฐาน  (ระยะเวลา  3 ชัว่โมง) / 
กรณีตอ้งตรวจสอบหลกัฐาน ทีส่าธารณะจากส านักงานทีด่นิ
กรุงเทพมหานคร (ระยะเวลา 7 วนั) 
หน่วยงานทีรั่บผดิชอบ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต ))  

6 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

3) การพจิารณา 

พจิารณาความถกูตอ้งในรายละเอยีด วา่มสีว่นใดขดัแยง้กบั
หลกัเกณฑ ์ระเบยีบแบบแผนและขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ของทาง

7 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 



ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ราชการหรอืไม ่อยา่งไร 

(หมายเหต:ุ (ศนูยก์อ่สรา้งและบรูณะถนนเขตพืน้ที ่ส านักการ
โยธา และฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

4) การพจิารณา 
ตดิตอ่และประสานงานกบัผูข้ออนุญาตเพือ่อภปิราย  และ

แกไ้ขปัญหาร่วมกนั (ในกรณีทีม่ปัีญหาขอ้ขดัแยง้) 

(หมายเหต:ุ (ศนูยก์อ่สรา้งและบรูณะถนนเขตพืน้ที ่ส านักการ
โยธา และฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

5 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

5) การพจิารณา 

ประสานกบัศนูยก์อ่สรา้งและบรูณะถนนประจ าเขตพืน้ที ่
ส านักงานกอ่สรา้งและบรูณะ ส านักการโยธา ในรูปแบบ

คณะกรรมการเพือ่พจิารณาเงือ่นไขในการอนุญาตร่วมกนั  
(หมายเหต:ุ (ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

5 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

สรุปขอ้มลูราย ละเอยีด และเงือ่นไขตา่ง ๆ  เสนอผูอ้ านวยการ
เขตพจิารณาลงนามหนังสอือนุญาต (เมือ่ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์

ระเบยีบแบบแผน  
 ขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ของทางราชการ และเงือ่นไขในการ  

 อนุญาต) 

(หมายเหต:ุ (ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุเขต))  

7 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

ค ารอ้งขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้ ลดระดบัคนัหนิทางเทา้ และ
หรอืท าทางเชือ่มในทีส่าธารณะ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

2) 
 

ส าเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารหรอืใบอนุญาตขดุดนิ ถมดนิ 
พรอ้มแผนผงับรเิวณ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

3) 
 

ส าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน นติบิุคคล  
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/
หรอืประทบัตรารับรองความถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/
หรอืประทบัตรารับรองความถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

5) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารแสดงความเป็นเจา้ของ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/
หรอืประทบัตรารับรองความถกูตอ้ง) 

กรมการปกครอง 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การคนัหนิทางเทา้ 

(หมายเหต:ุ (การคนัหนิทางเทา้ อตัราคา่บรกิารสงูสดุ ยาวเมตรละ 200 
บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

2) พืน้ทีท่างเทา้ 
(หมายเหต:ุ (พืน้ทีท่างเทา้ อตัราคา่บรกิารสงูสดุ ตารางเมตรละ 200 

บาท))  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 

024414973 โทรสาร 024414734 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร โทร.1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขออนุญาตการตดัคนัหนิทางเทา้ ลดระดบัทางเทา้ และหรอืท างานเชือ่มในทีส่าธารณะ  
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ  

 
     1) ขัน้ตอนที ่1 นับระยะเวลารวมกบั ขัน้ตอนที ่2 

 

  
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้ ลดระดบัคนัหนิทางเทา้ และท าทางเชือ่มในทีส่าธารณะ   

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักการโยธา ส านักการโยธา ส านักการโยธา  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานทีเ่ชือ่มโยงหลายหน่วยงาน  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)การขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้ ลดระดบัคนัหนิทางเทา้ และท าทางเชือ่มในทีส่าธารณะ พ .ศ. 2531  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตทิางหลวง พ.ศ.2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้ ลดระดบัคนัหนิทางเทา้ และท าทางเชือ่มในทีส่าธารณะ 

ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 27/07/2015 17:24 
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