
 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ คําขออนุญาต ปกเสา พาดสาย วางทอ ในเขตทางหลวงทองถ่ินฯ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 
  
1. ฝายกอสรางและซอมบํารุง กองชาง   วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

   องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

       โทรศัพท : 0-3621-4090    ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

       โทรสาร  : 0-3621-4090     

2. องคการบริหารสวนจงัหวัดสระบุรี   วันจันทร - ศุกร 

       โทรศัพท : 0-3622-2997    (บริการไมพักเท่ียง)  

       โทรสาร  : 0-3622-2997    ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
    ดวย  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดรับการโอนมอบสายทางจากกรมทางหลวงชนบท 

และองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดมอบให  กองชาง ฝายกอสรางและซอมบํารุง  ดูแลรักษา 

พิจารณาการดําเนินการตางๆ ในเขตทางความรับผิดชอบ ท่ีจะมีหนวยงานหรือบุคคลใด มากระทําการใดๆ 

ในเขตทางนั้นๆ จะตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบ จากองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

ช้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 
      
1. ผูขออนุญาตยื่นใบคําขออนุญาตฯ      ฝายกอสรางและซอมบํารุง 

    (ระยะเวลา  15 นาที)        กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล       ฝายกอสรางและซอมบํารุง  

    (ระยะเวลา  15 นาที)        กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

3. ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาต       ฝายกอสรางและซอมบํารุง 

    (ระยะเวลา  1 วัน)        กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

4. อนุมัติลงนามในใบขออนุญาตฯ       ฝายกอสรางและซอมบํารุง  

    (ระยะเวลา  1 วัน)     กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
5. ออกเอกสารใบอนุญาตฯ     ฝายกอสรางและซอมบํารุง   
    (ออกพรอมลงนามในใบขออนุญาต)     กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
    (ระยะเวลา  1 วัน)   
 

 

 

 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ   ระยะเวลาเปดใหบริการ 

ข้ันตอน   หนวยงานผรับผิดชอบ 



 

 

ระยะเวลา 
   ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน  3  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

1. ใบคําขออนุญาต ปกเสา พาดสาย วางทอ ในเขต  จํานวน 1 ฉบับ 

2. สําเนาบัตรขาราชการ     จํานวน 1 ฉบับ 

3. สําเนาบัตรประชาชน     จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบาน     จํานวน 1 ฉบับ 

5. แบบแปลนการปกเสา พาดสาย    จํานวน 1 ฉบับ 

6. แบบแปลนการวางทอ     จํานวน 1 ฉบับ 
 

คาธรรมเนียม 
   ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
   ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอรองเรียนไดท่ี 

   กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เลขท่ี 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี       

   จังหวัดสระบุรี 18000  โทรศัพท : 0-3621-4090 หรือ เว็บไซต http://www.saraburipao.com 
 

ตัวอยางแบบฟอรม  
   (แสดงตัวอยางแบบฟอรมและกรอกขอมูล)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีใหบริการ คําขออนุญาต ซอม สราง ปรับปรุงทางหลวงทองถ่ินฯ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุร ี 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 
  
1. ฝายกอสรางและซอมบํารุง กองชาง   วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

   องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี   (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

       โทรศัพท : 0-3621-4090    ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

       โทรสาร  : 0-3621-4090      

2. องคการบริหารสวนจงัหวัดสระบุรี   วันจันทร - ศุกร 

       โทรศัพท : 0-3622-2997    (บริการไมพักเท่ียง)  

       โทรสาร  : 0-3622-2997    ตั้งแตเวลา 08.30-16.30 น. 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
    ดวย  องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดรับการโอนมอบสายทางจากกรมทางหลวงชนบท 

และองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี  ไดมอบให  กองชาง ฝายกอสรางและซอมบํารุง  ดูแลรักษา 

สภาพสายทาง  ใหอยูในสภาพท่ีดีพรอมใชงานอยูเสมอ  ท้ังนี้  เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกใหแก 

ประชาชนผูใชเสนทาง หากพบสภาพถนนชํารุด ใหทําการแจงรายละเอียดแกเจาหนาท่ี ตามข้ันตอนตอไป 

ช้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 
      
1. ผูขออนุญาตยื่นใบคําขออนุญาตฯ      ฝายกอสรางและซอมบํารุง 

    (ระยะเวลา  15 นาที)        กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบขอมูล       ฝายกอสรางและซอมบํารุง  

    (ระยะเวลา  15 นาที)        กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

3. ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาต       ฝายกอสรางและซอมบํารุง 

    (ระยะเวลา  1 วัน)        กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 

4. อนุมัติลงนามในใบขออนุญาตฯ       ฝายกอสรางและซอมบํารุง  

    (ระยะเวลา  1 วัน)     กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
5. ออกเอกสารใบอนุญาตฯ     ฝายกอสรางและซอมบํารุง   
    (ออกพรอมลงนามในใบขออนุญาต)     กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี 
    (ระยะเวลา  1 วัน)   
 

 

 

 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ   ระยะเวลาเปดใหบริการ 

ข้ันตอน   หนวยงานผรับผิดชอบ 



 

 

ระยะเวลา 
   ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ไมเกิน  3  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

1. ใบคําขออนุญาต ซอม สราง ปรับปรุงทางหลวงทองถ่ิน   จํานวน 1 ฉบับ 

2. สําเนาบัตรขาราชการ       จํานวน 1 ฉบับ 

3. สําเนาบัตรประชาชน       จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาทะเบียนบาน       จํานวน 1 ฉบับ 

5. แบบกอสรางและรายละเอียด ซอม สราง ปรับปรุง ทางหลวงทองถ่ินฯ จํานวน 1 ฉบับ 
 

คาธรรมเนียม 
   ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 
   ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอรองเรียนไดท่ี 

   กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี เลขท่ี 797 ถนนพหลโยธิน ตําบลดาวเรือง อําเภอเมืองสระบุรี       

   จังหวัดสระบุรี 18000  โทรศัพท : 0-3621-4090 หรือ เว็บไซต http://www.saraburipao.com 
 

ตัวอยางแบบฟอรม  
   (แสดงตัวอยางแบบฟอรมและกรอกขอมูล)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


