
ท่ี อต ๐0๒๓. ๔1/ ว 6ๆ ^0 ศาลากลางจงัหวดัอตุรดตํถ ์
ถนนประซานิมิตร อต ๕๓๐๐๐

^ 5 ^ มกราคม ๒๕๖๖
เรือ่ง ขอหารอืการขออนญุาตกอ่สรา้งซอ่งลอดเหลีย่ม (บลอ็กคอนเวร์ิส) ใตถ้นนทางหลวงทอ้งถิน่
เรยีน นายอำเภอทกุอำเภอ นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัอตุรดติถ ์ และนายกเทศมนตรเีมอืงอตุรดติถ ์
ส่ิงทีส่ง่มาด้วย สำเนาหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ท่ี มท ๐๘๐๔.๖/ว ๒๖๒

ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่แจง้วา่ไดใหค้วามเหน็ในขอ้หารอืของจงัหวดันครราซสมีา 
เกีย่วกบัการขออนญุาตของเอกซนเพือ่กอ่สรา้งซอ่งลอดเหลีย่ม (บลอ็กคอนเวริส์) ใตถ้นนทางหลวงทอ้งถิน่ 
ซึง่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่ ความเหน็ในขอ้หารอืดงักลา่วเปน็ประโยขนแักจ่งัหวดั 
ในการพจิารณาตามอำนาจหนา้ที่

จงัหวดัอตุรดติถพ์จิารณาแลว้ จงึขอแจง้ขอ้หารอืการขออนญุาตกอ่สรา้งซอ่งลอดเหลีย่ม 
(บลอ็กคอนเวริส์) ใตถ้นนทางหลวงทอ้งถิน่ใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นำไปใขป้ระกอบการพจิารณา 
ตามอำนาจหนา้ทีต่อ่ไป รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและดำเนนิการตอ่ไป สำหรบัอำเภอใหแ้จง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ราบและดำเนนิการดว้ย

ลงวันท่ี ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ จานวน ๑ ขุด

ช ุเฎ แ ? !๑ Vจด ก ๆ ๆ ห ไจเภ ืถ

(นายสหว้ข อภขิยัวศรตุกลุ)
รองผวูา่ราขการจงัหวดั ปฏิบตราขกๅร!,!,ท'̂  

ผูว้า่ราซการจงัหวดัอดุรดติล้

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด
กลุม่งานกฎหมายระเบยีบและเรือ่งรอ้งทกุข์
โทร ๐ ๕๕๔๐ ๓๐๐๘ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐ ๕๕๔๑ ๔๙๘๕
ผู้ประสานงาน นางศรณัยล์กัษณ ์ ภูลวรรณ ๐ ๘๘๒ ๘0 ๘ ๔๑๒



สานก้งานสํงเสริมการปกครองทอ้งกนํจงัหา*อุสรสส*

^ * ' ' ...............7311058'..........................................

งว^
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^ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ถนนนครราขสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

เชช มกราคม ๒๕๖๖
เรือ่ง ขอหารอืการขออนญุาตกอ่สรา้งซอ่งลอดเหลีย่ม (บลอ็กคอนเวร์ิส) ใตถ้นนทางหลวงทอ้งถิน่
เรยีน ผูว้า่ราขการจงัหวดั ทกุจังหวัด (ยกเวน้จงัหวดันครราซสมีา)

^ ; ; ,  . . , 1 * 1
สิง่ทีส่ง่มาดว้ย สำเนาหนงัสอืกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ท่ี มท ๐๘๐๔.๖/ฟ*่ว{^

ลงวันท่ี ข/มกราคม ๒๔๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ
ดว้ยกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไตใ้หค้วามเหน็ในขอ้หารอืของจงัหวดันครราขสมีา 

เกีย่วกบัการขออนญุาตของเอกซนเพือ่กอ่สรา้งซอ่งลอดเหลีย่ม (บลอ็กคอนเวริส์) ใตถ้นนทางหลวงทอ้งถิน่ 
ข ีง่กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ไดพ้ จิารณาแลว้เหน็วา่ ความเหน็ในขอ้หารอืดงักลา่วเปน็ประโยซน ั
แกจ่งัหวดัในการพจิารณาตามอำนาจหนา้ที ่ จงัขอสง่ใหจ้งัหวดัเพือ่แจง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นำไปใช ้
ประกอบการพจิารผาตามอำนาจหนา้ทีต่อ่ไป รายละเอยีดปรากฏตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย

จงัเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนบ้ถอี

X
*  4 ๗  48 *(นายเอกวทย ํ มเพยิร)

รองอธิบดี ปฏบิตัริาชการแทน 
อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

' . V/:
กองกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ 
กลุม่งาบกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ ๒ 
โทร7โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖ 
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์รลโลเวลก(ฐ)ป๒.30.1:๒
ผู้ประสาบงาน ฐณาวุธ เหล่าเจริญพาฌ๊ขย์ 
โทร. 0๙๒ ๒๗๘ ๙๗๘๒



ท่ี มท ๐๘๐๔.๖/  ค /ู{ ฮ ^ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ถนนนครราขสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

& &  มกราคม ๒๔๖๖
เรึอ๋ง ขอหารอิการขออนญุาตกอ่สรา้งซอ่งลอดเหลีย่ม (บลอ็กคอนเรริส์) ใตถ้นนทางหลวงทอ้งถิน่ 
เรยีน ผูว้า่ราขการจงัหวดันครราขสมีา
อา้งถงึ หนงัสอืจังหวัดนครราชสมีา ด่วนท่ีสุด ท่ี นม ๐๐๒๓.๔ ๔๔๔ ลงวันท่ี ๖ มกราคม ๒๔๖๖

ตามท่ี จังหวัดนครราชสีมาไต้รับแจ้งจากอำ๓ อด่านขุนทดว่า ไต้ขอหาริอกรณีบริษัท ไทยคาลิ จำกดั 
ไตท้ำหนงัสอืขออนญุาตกอ่สรา้งซอ่งลอดเหลีย่ม (บลอ็กคอบเรริส์) ใตถ้นนทางหลวงทอ้งถิน่ในเขตพืน้ที ่
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไทรเพือ่ใขเ้ปน็ซอ่งทางผา่นระบบสายพานลำเลยีงแร ่ มขีนาดกวา้ง ๔.๔๐ เมตร 
ยาว ๗ เมตร สูง ๒.๔๐ เมตร ลอดใตถ้นนทางหลวงทอ้งถิน่ จำนวน ๒ แห่ง ไดแ้ก ่ ทางหลวงทอ้งถิน่รหสัสาย 
ทาง นม.ถ. ๓๐๓ - ๐๔ (บ้านหนองไทร - บ้านใหม่ประซาสรรค์) และรหัสสายทาง นม.ถ. ๓๐๓-๐๔ (บ้านน้อย - หว้ยบา่) 
องคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไทร จงึขอหารอืวา่ จะสามารถอนญุาตใหบ้รษิทั ไทยคาล ิ จำกดั กอ่สรา้ง 
ซอ่งลอดเหลีย่ม (บลอ็กคอนเรริส์) ใตถ้นนทางหลวงทอ้งถิน่ดงักลา่วไตห้รอืไม ่ อยา่งไร และมแีนวทางปฏบิตั ิ
อย่างไร บ้ัน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ตามมาตรา ๖ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔ 
แหง่พระราขบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. ๒๔๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ ทางหลวงทอ้งถิน่ คือ 
ทางหลวงประเภทหนึง่ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เปน็ผูต้ำเนนิการกอ่สรา้ง ขยาย นรุณะและบำรงุรกัษา 
และไตม้กีารลงทะเบยีนไวเ้ปน็ทางหลวงทอ้งถิน่  โดยผูบ้รหิารทอ้งถิน่ เปน็ผูอ้ำนวยการทางหลวงทอ้งถิน่  
และมอีำนาจหนา้ทีต่ามพระราขบญัญตัดงักลา่ว เมือ่ขอ้เทจ็จรงิปรากฏวา่ทางหรอืถนนทีบ่รษิทั ไทยคาล ิ จำกดั 
ไตท้ำหนงัสอืขออนญุาตกอ่สรา้งซอ่งลอดเหลีย่ม (บลอ็กคอนเวริส์) ใตท้างหรอืถนนในพืน้ทีข่ององคก์ารบรหิาร 
สว่นตำบลหนองไทร เพ ือ่ไขเ้ปน็ซอ่งทางผา่นระบบสายพานลำเสยีงแรเ่ปน็ทางหลวงทอ้งถิน่  จงึเปน็กรณ ี
ทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไทรและเอกซนจะตอ้งดำเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง กลา่วคอื 
หากบริษัท ไทยคาลิ จำกดั ประสงค์จะขออนุญาตก่อสร้างซ่องลอดเหล่ียม (บล็อกคอบเวิร์ส)ใต้ถนนทางหลวงท้องถ่ิน 
ในพืน้ทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไทร กส็ามารถยืน่ขออนญุาตตอ่ผูอ้ำนวยการทางหลวงทอ้งถิน่ไต ้
โดยองคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไทรจะตอ้งปฏบิตัติามมาตรา ๔๗ แหง่พระราขบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. ๒๔๓๔ 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ กลา่วคอื หา้มมใีหผัูใ้ดสรา้งอาคารหรอืลงิอืน่ใดใบเขตทางหลวง 
หรอืรกุลํา้เขา้ไปใบเขตทางหลวง เวน้แดใ่ตร้บัอนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูอ้ำนวยการทางหลวงหรอืผูข้ ึง่ไตร้บั 
มอบหมายจากผูอ้ำนวยการทางหลวง โดยในการอนญุาต ผูอ้ำนวยการทางหลวงหรอืผูข้ีง่ไตร้บัมอบหมายจาก 
ผ ูอ้ำนวยการทางหลวงจะกำหนดเงอนไขอยา่งใดกไ็ต ้ รวมท ัง้มอีำน าจกำห น ดมาตรการใน การจดัการ

/เพ ือ่รกัษา ...



เพือ่รกัษาสิง่แวดลอ้ม การบอีงกนัอบุตัภิยั และการตดิขดัของการจราจรดว้ย ทัง้นี ้หากปรากฎวา่ ผูไ้ดรั้บอบญุาด 
ได้กระทำผิดเง่ือนไขท่ีกำหนดในการอบุญาด ผู้อำนวยการทางหลวงหรือผู้ข่ีงได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการทางหลวง 
จะเพกิถอนเสยีกไํด ้สว่นมาตรา ๓๗ วรรคหน่ีง เปน็การขออนญุาตสรา้งทาง ถนน หรือสิง่อ่ืนใดในเขตทางหลวง 
เพือ่เปน็ทางเขา้ออกทางหลวง กรณตีามขอ้เทจ็จรงืจงึตอ้งปฏบิตัติามมาตรา ๔๗ แหง่พระราขบญัญตัทิางหลวง 
พ.ศ. ๒๔๓๔ และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๔๙ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่จงึขอความรว่มมอื 
จงัหวดันครราขสมีาแจง้ผลการพจิารณาใหอ้ำเภอดา่นขนุทดเพือ่แจง้ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นตำบลหนองไทร 
ดำเนนิการในสว่นที๓่ ยวข้องต่อไป

กองกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ 
กลุม่งานกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ ๒ 
โทร/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๓๖ 
ไปรษณยีอ์เิลก็ทรอนกิส ์ รลโ 1ว3ก®ชเ3.3๐/เา
ผู้ประลาบงาน บายธณาจุธ เหลาเจริญพาณิขย ์
โทร ๐๘๒-๒๗๘-๙๗๘๒

จงึเรยีนมาเพือ่โปรดพจิารณา

ขอแสดงความนบถอิ

(บายเอกวทิย ์ มเีพยีร)
รองอธิบดี ปฏบิตัริาขการแทน 

อธิบดีกรมสง่เสริมการปกครองทอ้งถ่ิน


