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1. บทนํา 

กรมทางหลวงเป็นผู้ท่ีดําเนินการกํากับ ควบคุมดูแลรับผิดชอบ การก่อสร้างทางหลวง และภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ
งานทาง ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย โดยเฉพาะการดําเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวกับการได้มาของทางหลวง ในกรณี
ท่ีกรมทางหลวงรับมอบทางจากส่วนราชอ่ืนอ่ืนหรือเจ้าของเดิม  

คู่มือแนวทางและขั้นตอนการรับมอบทางหลวงฉบับน้ีได้ถูกจัดทําขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่ให้
เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน อันจะช่วยให้การดําเนินงานตาม
ขั้นตอนการรับมอบทางหลวงเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

2. ประเภทของการรับมอบทางหลวง 

การรับมอบทางจากส่วนราชอ่ืนอ่ืนหรือเจ้าของเดิม สามารถแบ่งแยกได้ 3 กรณี คือ 

กรณีที่ 1   กรมทางหลวงประสงค์จะขอรับทางจากส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิมมาดําเนินการ
ตามโครงการที่วางไว้ โดยกรมทางหลวงพิจารณาว่าแนวเส้นทางหรือสายทางท่ีอยู่ในความ

รับผิดชอบชองส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิม มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาให้เป็นโครงข่าย
ทางหลวง โดยนํามาปรับปรุงหรือก่อสร้างให้ดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่และดูแลบํารุงรักษาต่อไป รวมถึงการ
ขอรับทางบางส่วนมาดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ
ของกรมทางหลวงในบริเวณใกล้เคียง ท้ังด้านวิศวกรรมและส่ิงแวดล้อม และพิจารณาโอนมอบคืน
ให้ส่วนราชการหรือเจ้าของทางเดิมเม่ือได้ดําเนินการแล้วเสร็จ 

กรณีที่ 2   ส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิมประสงค์จะมอบให้กรมทางหลวงรับไว้เป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบต่อไป เน่ืองจากเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการพัฒนาให้เป็นโครงข่ายทางหลวง 

กรณีที่ 3   ส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิมประสงค์จะมอบให้กรมทางหลวงรับไปดาํเนนิการ
ปรับปรุง ซ่อมแซม และส่งมอบคืนเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ เน่ืองจากติดปัญหาอุปสรรค

เกี่ยวกับความชํานาญในด้านเทคนิคหรือการบริหารจัดการงานก่อสร้าง โดยอาจเป็นการใช้
งบประมาณของส่วนราชการเจ้าของทางเดิม หรือการใช้งบประมาณของกรมทางหลวง 
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3. ระเบียบขัน้ตอนเกีย่วกับการรับมอบทางหลวง 

3.1   กรณีที่ 1  กรมทางหลวงประสงค์จะขอรับทางจากส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิม 

มาดําเนนิการตามโครงการที่วางไว ้

ในกรณีกรมทางหลวงพิจารณาแล้วเห็นว่าแนวเส้นทางหรือสายทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบชองส่วน
ราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิม มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาให้เป็นโครงข่ายทางหลวง หรือหากมีความ
จําเป็นต้องขอรับทางบางส่วนมาดําเนินการก่อสร้างปรับปรุงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการของ
กรมทางหลวง และโอนมอบคืนเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จน้ัน มีระเบียบขั้นตอนการดําเนินการดังแสดงในรูปท่ี 3-1 
และสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

หน้าที่ของสํานักแผนงาน 

1. ก่อนการรับมอบ 

1.1 ทําหนังสือแจ้งให้สํานักทางหลวง แขวงการทางหรือสํานักงานบํารุงทางในพ้ืนท่ี เพ่ือ
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของทางเดิม พร้อมรวบรวมจัดทําเอกสารสิทธ์ิ หลักฐานในท่ีดิน
เขตทางหลวง ประวัติสายทาง และหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือขอรับมอบ เฉพาะท่ีเป็น
แนวทางท่ีกรมทางหลวงกําหนดไวใ้นโครงการ แล้วรายงานแจ้งผลให้สํานักแผนงานทราบ 

1.2 เม่ือรับทราบข้อมูลตามท่ีได้รับรายงานจากสํานักทางหลวง แขวงการทางหรือสํานักงานบํารุง
ทางแล้ว จะทําหนังสือเสนอเร่ืองเพื่อให้กรมฯ พิจารณาอนุมัติขอรับมอบ พร้อมแต่งต้ัง
ผู้อํานวยการแขวงการทาง หรือผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทาง เป็นตัวแทนรับมอบทางจาก
หน่วยงานเจ้าของทางเดิมในพ้ืนท่ี และแจ้งหน่วยงานเจ้าของทางเดิมทราบเพื่อดําเนินการ
ต่อไป 

2. หลังการรับมอบ 

2.1 เ ม่ือ สํา นักแผนงานไ ด้ รับรายงานเอกสารหลักฐานบัน ทึกการรับมอบจากสํา นัก 
ทางหลวง แขวงการทางหรือสํานักงานบํารุงทางแล้ว จะนําข้อมูลสายทางไปจัดลงทะเบียน
ทางหลวงและจัดเข้าระบบหมายเลขทางหลวง แล้วแจ้งให้ผู้เก่ียวข้องทราบและดําเนินการ
ต่อไป 

2.2 กรณีจําเป็นต้องขออนุมัติเปล่ียนประเภททางหลวงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น

ทางหลวงแผ่นดิน จะต้องดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงจัดลงทะเบียนทางหลวง 

จัดเข้าระบบหมายเลขทางหลวง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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หน้าที่ของสํานักทางหลวง แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทาง 

1. เม่ือได้รับหนังสือแจ้งจากสํานักแผนงานแล้ว  ให้ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของทางเดิม พร้อม

รวบรวมจัดทําเอกสารสิทธ์ิ หรือหลักฐานในท่ีดินเขตทาง ประวัติสายทาง และหลักฐานอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องเพื่อขอรับมอบ เฉพาะท่ีเป็นแนวทางท่ีกรมทางหลวงกําหนดไว้ในโครงการ  
2. รายงานแจ้งผลข้อมูลให้สํานักแผนงานทราบ 

3. ดําเนินการตามคําส่ังกรมทางหลวง  

 

 

 

 

 

 

 

  



(5) 

 

 

แจ้ง สทล. ขท. สน.บท. 
รับทราบและดําเนินการต่อ

สํานักแผนงาน

ประสานงานกับหน่วยงานเจ้า
ของทางเดิม และรวบรวมเอกสารท่ีใช้

ประกอบการพิจารณารับมอบทางหลวง

สทล. ขท. สน.บท. 

ตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร 
และเสนอ อทล. พิจารณา

สํานักแผนงาน

หน่วยงานเจ ้าของทางเดิม

อนุมัติการขอรับมอบ 
แต่งตั้งตัวแทนรับมอบ และ

แจ้งหน่วยงานเจ ้าของทางเดิมทราบ

อทล. และสํานักงาน
เลขานุการกรม

หน่วยงานเจ ้าของทางเดิม

ประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของทางเดิมจัดทํารายงานเอกสาร

หลักฐานบันทึกการรับมอบ

สทล. ขท. สน.บท. หน่วยงานเจ ้าของทางเดิม

จัดส่งรายงานเอกสารหลักฐานบันทึก
การรับมอบให้สํานักแผนงานสทล. ขท. สน.บท. 

นําเสนอ อทล. พิจารณา 
เสนอขออนุมัติเปล่ียนประเภททางหลวง

สํานักแผนงาน

นําข้อมูลเข้าระบบลงทะเบียนและ
ระบบหมายเลขทางหลวง

สํานักแผนงาน

กรณไีม่จ ําเป็นต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนประเภททางหลวง

นําเรียน อทล. และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบและดําเนินการต่อไป

สํานักแผนงาน

กอ่นการรับมอบ

หลังการรับมอบ

 

 

รูปที่ 3-1  แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมอบทางหลวง  

กรณีกรมทางหลวงประสงค์จะขอรับทางจากส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิม 

มาดําเนนิการตามโครงการที่วางไว้  
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3.2   กรณีท่ี 2  ส่วนราชการอืน่หรือเจ้าของทางเดิมประสงค์จะมอบให้กรมทางหลวง 

รับไว้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป  

ในกรณีส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิมประสงค์จะมอบให้กรมทางหลวงรับไว้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ
ต่อไป เน่ืองจากเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อการพัฒนาให้เป็นโครงข่ายทางหลวง กรมทางหลวงจะพิจารณาแนว
เส้นทางดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมต่อโครงข่ายทางหลวงของกรมทางหลวงหรือไม่ ตลอดจนงบประมาณของ
กรมทางหลวงสําหรับการดูแลรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดีและมีความปลอดภัยต่อผูใ้ช้เส้นทาง และถ้าพิจารณา
แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ก็จะขอรับมอบเพ่ือนํามาปรับปรุงหรือก่อสร้างให้ดีขึ้นกว่าท่ีเป็นอยู่ และดูแล
รับผิดชอบต่อไป โดยมีระเบียบขั้นตอนการดําเนินการดังแสดงในรูปท่ี 3-2 และสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของทางเดิม 

1. ประสานงานกับแขวงการทาง สํานักงานบํารุงทาง หรือสํานักทางหลวง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือขอ

ทราบแนวทางปฏิบัติการส่งมอบทาง 

2. รวบรวมจัดทําเอกสารเกี่ยวกับเอกสารสิทธ์ิ หรือหลักฐานสิทธ์ิในท่ีดินเขตทาง ประวัติสายทางและ

หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งมอบ 

3. ทําหนังสือถึงแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอส่งมอบสายทางต่อ แขวงการทาง สํานักงานบํารุงทาง หรือ

สํานักทางหลวง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบพร้อมแนบเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือแจ้งต่อกรมทาง

หลวงโดยตรง 

หน้าที่ของสํานักทางหลวง แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทาง 

1. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของทางเดิม เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานท่ีจําเป็นต้องใช้แนบ

ประกอบการขอส่งมอบ เช่น เอกสารสิทธ์ิ หรือหลักฐานในท่ีดินเขตทาง ประวัติสายทาง และ

หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น  

2. รายงานแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้สํานักแผนงานทราบ 

3. ดําเนินตามคําส่ังกรมทางหลวง 
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หน้าที่ของสํานักแผนงาน 

1. ก่อนการรับมอบ 

1.1 เม่ือได้รับหนังแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของทางเดิมท่ีมีความประสงค์จะส่งมอบ จะพิจารณาแล้ว

ทําหนังสือแจ้งให้สํานักทางหลวง แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทางในพ้ืนท่ี เพื่อให้

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ต่อไป 

1.2 เม่ือทราบข้อมูลรายงานจากสํานักทางหลวง แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทางในพื้นท่ี 

แล้วจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงข่ายทางหลวง หากเห็นว่ามีความเหมาะสมจะทํา

หนังสือเสนอเร่ืองเพื่อกรมฯพิจารณาอนุมัติขอรับมอบ พร้อมแต่งต้ังผู้อํานวยการแขวงการ

ทาง หรือผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทาง เป็นผู้แทนรับมอบทางจากหน่วยงานเจ้าของทาง

เดิมในพื้นท่ีและแจ้งหน่วยงานเจ้าของทางเดิมทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

2. หลังการรับมอบ 

2.1 เม่ือสํานักแผนงานได้รับรายงานเอกสารหลักฐานบันทึกการรับมอบจากสํานักทางหลวง 

แขวงการทางหรือสํานักงานบํารุงทางแล้ว จะนําข้อมูลสายทางไปจัดลงทะเบียนทางหลวง

และจัดเข้าระบบหมายเลขทางหลวง แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการต่อไป 

2.2 กรณีจําเป็นต้องขออนุมัติเปล่ียนประเภททางหลวงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น

ทางหลวงแผ่นดิน จะต้องดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงจัดลงทะเบียนทางหลวง 

จัดเข้าระบบหมายเลขทางหลวง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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แจ้ง สทล. ขท. สน.บท. เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร

สํานักแผนงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและเอกสารสทล. ขท. สน.บท. 

พิจารณาความเหมาะสมของโครงข่าย
ทางหลวง และเสนอ อทล. พิจารณา

สํานักแผนงาน

หน่วยงานเจ ้าของทางเดิม

อนุมัติการขอรับมอบ 
แต่งตั้งตัวแทนรับมอบ และ

แจ้งหน่วยงานเจ ้าของทางเดิมทราบ

อทล. และสํานักงาน
เลขานุการกรม

หน่วยงานเจ ้าของทางเดิม

ประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของทางเดิมจัดทํารายงานเอกสาร

หลักฐานบันทึกการรับมอบ

สทล. ขท. สน.บท. หน่วยงานเจ ้าของทางเดิม

จัดส่งรายงานเอกสารหลักฐานบันทึก
การรับมอบให้สํานักแผนงานสทล. ขท. สน.บท. 

นําเสนอ อทล. พิจารณา 
เสนอขออนุมัติเปล่ียนประเภททางหลวง

สํานักแผนงาน

นําข้อมูลเข้าระบบลงทะเบียนและ
ระบบหมายเลขทางหลวง

สํานักแผนงาน

กรณไีม่จ ําเป็นต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนประเภททางหลวง

นําเรียน อทล. และแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบและดําเนินการต่อไป

สํานักแผนงาน

กอ่นการรับมอบ

หลังการรับมอบ

อทล. และสํานักงาน
เลขานุการกรม

รับทราบและมอบหมายสํานักแผนงาน
ดําเนินงานตามข้ันตอนต่อไป

พิจารณานําเรียน อทล.

ขอทราบแนวทางปฏิบัติการส่งมอบทาง
รวบรวมเอกสารหลักฐานสิทธ์ิและอื่นๆ และ
ทําหนังสือแจ้งความประสงค์ขอส่งมอบทาง 

สทล. ขท. สน.บท. 

หน่วยงานเจ้าของทางเดิม

ทําหนังสือแจ ้งต่อ
กรมทางหลวงโดยตรง

 

รูปที่ 3-2  แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมอบทางหลวง  

กรณีส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิมประสงค์จะมอบให้กรมทางหลวง 

รับไว้เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบต่อไป 
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3.3   กรณีท่ี 3  ส่วนราชการอืน่หรือเจ้าของทางเดิมประสงคจ์ะมอบให้กรมทางหลวง 

รับไปดําเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม และส่งมอบคืนเมื่อดําเนนิการแล้วเสร็จ  

ในกรณีส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิมประสงค์จะมอบให้กรมทางหลวงรับไปดําเนินการปรับปรุง 
ซ่อมแซม และส่งมอบคืนเม่ือดําเนินการแล้วเสร็จ เน่ืองจากติดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับความชํานาญในด้าน
เทคนิคหรือการบริหารจัดการงานก่อสร้าง โดยอาจเป็นการใช้งบประมาณของส่วนราชการเจ้าของทางเดิม หรือ
การใช้งบประมาณของกรมทางหลวง กรมทางหลวงจะพิจารณาความเหมาะสมและตรวจสอบข้อมูลในด้านต่างๆ 
และถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ก็จะขอรับมอบเพ่ือนํามาดําเนินการและส่งมอบคืนเม่ือดําเนินการ
แล้วเสร็จ โดยมีระเบียบขั้นตอนการดําเนินการดังแสดงในรูปท่ี 3-3 และสรุปได้ดังต่อไปน้ี 

หน้าที่ของหน่วยงานเจ้าของทางเดิม 

1. ประสานงานกับแขวงการทาง สํานักงานบํารุงทาง หรือสํานักทางหลวง ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ 

ขอทราบแนวทางปฏิบัติการส่งมอบทาง 

2. รวบรวมจัดทําเอกสารเกี่ยวกับเอกสารสิทธ์ิ หรือหลักฐานสิทธ์ิในท่ีดินเขตทาง ประวัติสายทางและ

หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือส่งมอบ 

3. ทําหนังสือถึงแจ้งความประสงค์ท่ีจะขอส่งมอบสายทางต่อ แขวงการทาง สํานักงานบํารุงทาง หรือ

สํานักทางหลวง ในพื้นท่ีรับผิดชอบพร้อมแนบเอกสารหลักฐานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง หรือแจ้งต่อ 

กรมทางหลวงโดยตรง 

หน้าที่ของสํานักทางหลวง แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทาง 

1. ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของทางเดิม เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานท่ีจําเป็นต้องใช้แนบ

ประกอบการขอส่งมอบ เช่น เอกสารสิทธ์ิ หรือหลักฐานในท่ีดินเขตทาง ประวัติสายทาง และ

หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น  

2. รายงานแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลให้สํานักแผนงานทราบ 

3. รายงานให้สํานักแผนงานทราบเม่ือการก่อสร้างปรับปรุงแล้วเสร็จและพร้อมส่งมอบคืน 

4. ดําเนินตามคําส่ังกรมทางหลวง 
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หน้าที่ของสํานักแผนงาน 

1. ก่อนการรับมอบ 

1.1 เม่ือได้รับหนังแจ้งจากหน่วยงานเจ้าของทางเดิมท่ีมีความประสงค์จะส่งมอบ จะพิจารณาแล้ว

ทําหนังสือแจ้งให้สํานักทางหลวง แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทางในพ้ืนท่ี เพื่อให้

ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง ต่อไป 

1.2 เม่ือทราบข้อมูลรายงานจากสํานักทางหลวง แขวงการทาง และสํานักงานบํารุงทางในพื้นท่ี 

แล้วจะพิจารณาความเหมาะสมของโครงข่ายทางหลวง หากเห็นว่ามีความเหมาะสมจะทํา

หนังสือเสนอเรื่องเพื่อกรมฯพิจารณาอนุมัติขอรับมอบ พร้อมแต่งต้ังผู้อํานวยการแขวงการ

ทาง หรือผู้อํานวยการสํานักงานบํารุงทาง เป็นผู้แทนรับมอบทางจากหน่วยงานเจ้าของทาง

เดิมในพื้นท่ีและแจ้งหน่วยงานเจ้าของทางเดิมทราบเพื่อดําเนินการต่อไป 

2. หลังการรับมอบ 

2.1 เม่ือสํานักแผนงานได้รับรายงานเอกสารหลักฐานบันทึกการรับมอบจากสํานักทางหลวง 

แขวงการทางหรือสํานักงานบํารุงทางแล้ว จะนําข้อมูลสายทางไปจัดลงทะเบียนทางหลวง

และจัดเข้าระบบหมายเลขทางหลวง แล้วแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและดําเนินการต่อไป 

2.2 กรณีจําเป็นต้องขออนุมัติเปล่ียนประเภททางหลวงจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็น

ทางหลวงแผ่นดิน จะต้องดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงจัดลงทะเบียนทางหลวง 

จัดเข้าระบบหมายเลขทางหลวง และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 
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แจ้ง สทล. ขท. สน.บท. เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและเอกสาร

สํานักแผนงาน

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลและเอกสารสทล. ขท. สน.บท. 

พิจารณาความเหมาะสมของโครงข่าย
ทางหลวง และเสนอ อทล. พิจารณา

สํานักแผนงาน

หน่วยงานเจ ้าของทางเดิม

อนุมัติการขอรับมอบ 
แต่งตั้งตัวแทนรับมอบ และ

แจ้งหน่วยงานเจ ้าของทางเดิมทราบ

อทล. และสํานักงาน
เลขานุการกรม

หน่วยงานเจ ้าของทางเดิม

ประสานงานกับหน่วยงาน
เจ้าของทางเดิมจัดทํารายงานเอกสาร

หลักฐานบันทึกการรับมอบ

สทล. ขท. สน.บท. หน่วยงานเจ ้าของทางเดิม

จัดส่งรายงานเอกสารหลักฐานบันทึก
การรับมอบให้สํานักแผนงานสทล. ขท. สน.บท. 

นําเสนอ อทล. พิจารณา 
เสนอขออนุมัติเปล่ียนประเภททางหลวง

สํานักแผนงาน

นําข้อมูลเข้าระบบลงทะเบียนและ
ระบบหมายเลขทางหลวง

สํานักแผนงาน

กรณไีม่จ ําเป็นต้องขออนุมัติ
เปลี่ยนประเภททางหลวง

นําเรียน อทล. และแจ้งให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทราบและดําเนินการต่อไป

สํานักแผนงาน

กอ่นการรับมอบ

หลังการรับมอบ

อทล. และสํานักงาน
เลขานุการกรม

รับทราบและมอบหมายสํานักแผนงาน
ดําเนินงานตามข้ันตอนต่อไป

พิจารณานําเรียน อทล.

ขอทราบแนวทางปฏิบัติการส่งมอบทาง
รวบรวมเอกสารหลักฐานสิทธ์ิและอื่นๆ และ
ทําหนังสือแจ้งความประสงค์ขอส่งมอบทาง 

สทล. ขท. สน.บท. 

หน่วยงานเจ้าของทางเดิม

ทําหนังสือแจ ้งต่อ
กรมทางหลวงโดยตรง

 

รูปที่ 3-3  แผนผังแสดงข้ันตอนการรับมอบทางหลวง  

กรณีส่วนราชการอ่ืนหรือเจ้าของทางเดิมประสงค์จะมอบให้กรมทางหลวง 

รับไปดําเนนิการปรับปรุง ซ่อมแซม และส่งมอบคืนเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ 
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4. แนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงข่ายทางหลวงในการรับมอบ  

ในการรับมอบทางหลวงจากส่วนราชการอื่นหรือเจ้าของทางเดมิ เพื่อให้กรมทางหลวงนาํมาก่อสร้าง

ปรับปรุงและดูแลรักษาต่อไป มีแนวทางการพิจารณาความเหมาะสมของโครงข่ายทางหลวงดังนี้ 

1) เป็นเส้นทางเช่ือมต่อกับโครงข่ายเส้นทางของกรมทางหลวง มีประชาชนจํานวนมากเลือกใช้ใน

การเดินทาง โดยจะทําใหโ้ครงข่ายทางหลวงมีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง เกิดประโยชน์ต่อ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม 

2) มีองค์ประกอบด้านวิศวกรรมงานทางอยู่ในขอบเขตที่กรมทางหลวงสามารถดูแลบํารุงรักษา 

ให้อยูใ่นสภาพที่ดีต่อไปได้ ทั้งในด้านเทคนิค ความเช่ียวชาญ และงบประมาณ 

3) มีศักยภาพในการนํามาพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานช้ันทางของกรมทางหลวง เช่น 

เขตทางมีความกว้างเพียงพอ 
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5. เอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาการรับมอบทางหลวง  

เอกสารท่ีใช้ประกอบการพิจารณาการรับมอบทางหลวง มีดังน้ี  

1) บันทึกการรับมอบ ส่งมอบ จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับ 

1.1 ช่ือ – สกุล ของผู้ส่งมอบ ผู้รับมอบ และพยาน 

1.2 วัน เดือน ป ีที่ลงนามรับมอบ 

1.3 ช่ือสายทาง ช่ือหน่วยงานทีส่่งมอบ และรับมอบ 

1.4 กม.เริ่มต้น กม. สิ้นสุด และระยะทาง 

1.5 ความกว้างของผิวทางจราจร ไหล่ทาง และคันทาง 

1.6 ลักษณะสภาพของผิงทางจราจร ไหลท่าง และคันทาง 

1.7 แผนที่แสดงแนวทาง และแผนที่แสดงแนวเขตทางหลวง 

1.8 บัญชีสะพาน ท่อ และช่องนํ้า 

1.9 ประวัติสายทาง 

1.10 แสดงบัญชีแสดงไฟฟ้าแสงสว่าง 

2) เอกสารหลักฐานสิทธ์ิ หรือเอกสารสิทธิ์ ในที่ดินเขตทาง 

2.1 หนังสืออุทิศทรัพย์สินให้กรมทางหลวง (ตามแบบ ม.1-01) 

2.2 หลักฐานการยื่นคําขอแบ่งหกัที่ดินให้กรมทางหลวง (ตามแบบคําขอของกรมที่ดิน) 

2.3 บันทึกบัญชีรับมอบเขตทางหลวง (ตามแบบฟอร์มของสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) 

2.4 แหล่งวัสดุหรือที่ดิน ที่เป็นส่วนหน่ึงของทาง (ถ้ามี) 

3) รายการประมาณการก่อสร้างทางตามมาตรฐาน 

4) รายการประมาณค่าตอบแทนเพื่อจัดเขตทาง ใหไ้ด้ตามมาตรฐานหรือไม่ติดขัดการก่อสร้าง 

5) อสังหาริมทรัพยท์ี่อยูใ่นเขตทางเช่น ไฟฟ้า ประปา ทางรถไฟ หรือคลองชลประทาน เป็นต้น 
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ภาคผนวก       

แบบฟอร์มการรับมอบทางหลวง 




