
 
 
 
 

คู่มือการใช้งาน 
 

ระบบการให้บริการขออนุญาตที่เกี่ยวกับทางหลวง 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) 

 

 
 
     
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ส ำนักอ ำนวยควำมปลอดภัย 
กรมทำงหลวง



  

กำรให้บริกำรขออนุญำตที่เกี่ยวกับทำงหลวงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ส ำนักอ ำนวยควำมปลอดภัย 

(1) 
 

สารบัญ 
 

หน้ำ 
บทน ำ: กำรใช้งำนระบบเพื่อใช้ในกำรสร้ำงค ำขออนุญำตงำนทำง 1 

ส่วนที่ 1: กำรใช้งำนระบบเพื่อใช้ในกำรสร้ำงค ำขออนุญำตงำนทำง 3 

ส่วนที่ 2: กำรใช้งำนระบบเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและดึงข้อมูลสำรสนเทศ 7 

ส่วนที่ 3: กำรใช้งำนระบบเพื่อออกรำยงำนแสดงข้อมูลภำพรวมและสถิติ 10 

 

 



  

กำรให้บริกำรขออนุญำตที่เกี่ยวกับทำงหลวงผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ส ำนักอ ำนวยควำมปลอดภัย 

1 

บทน า 
การใช้งานระบบเพื่อใช้ในการสร้างค าขออนุญาตงานทาง 

 
 

ก ำ ร ใ ช้ ง ำ น ค ำ ข อ อ นุ ญ ำต  e-service แบบ ใ ห ม่  ส ำ ม ำ ร ถ ใ ห้  User เ ข้ ำ ถึ ง โ ด ย ผ่ ำ น  URL: 
https://cmpoc03.chatme.co.th/ ซึ่งเมื่อเข้ำมำสู่เว็บไซด์แล้ว User จะสำมำรถเลือกได้ว่ำ จะ Login แบบไหน  
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 - ส ำนักอ ำนวยควำมปลอดภัย 
 - ส ำนักงำนทำงหลวง 
 - แขวงทำงหลวง 
 - ผู้ดูแลระบบ (Administrator) 
 
1. ผู้ดูแลระบบ: ผู้ดูแลระบบมีหน้ำท่ีท ำกำรกรอกข้อมูลกำรำร้ำงค ำขออนุญำตประเภทต่ำง ๆ โดยแบ่งตำมมำตรำ
ต่ำง ๆ 11 มำตรำ อันได้แก่  

• มำตรำ 37 แบบขออนุญำตสร้ำงทำง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทำงหลวง เพื่อเป็นทำงเข้ำ-ออก 
ทำงหลวง 

•  มำตรำ 38 แบบขออนุญำตติดตั้ง แขวน หรือ วำงกองสิ่งใดในเขตทำงหลวง 
• มำตรำ 43 แบบขออนุญำตขุด ขน ท ำลำย หรือท ำให้เสียหำยแก่ทำงหลวง 
• มำตรำ 47 แบบขออนุญำตปลูกสร้ำงศำลำทำงหลวงในเขตทำงหลวง 
• มำตรำ 47 แบบขออนุญำตติดตั้งป้ำยในเขตทำงหลวง 
• มำตรำ 47 แบบขออนุญำตปลูกสร้ำงสิ่งใดในเขตทำงหลวง 
• มำตรำ 39/1 แบบขออนุญำตวำงหรือเชื่อมต่อท่อระบำยน้ ำเพื่อระบำยน้ ำลงในเขตทำงหลวง 
• มำตรำ 48 และ 56 แบบขออนุญำตปักเสำ พำดสำย วำงท่อ หรือกระท ำกำรใด ๆ ในเขตทำงหลวง 
• มำตรำ 49 แบบขออนุญำตสร้ำงหรือดัดแปลงต่อเติมอำคำรในที่ดินริมเขตทำงหลวง 
• มำตรำ 65 แบบขออนุญำตครอบครอง หักร้ำง จัดท ำ หรือ ปลูกสร้ำงใด ๆ ในที่ดินสงวน 
• มำตรำ 59 แบบขออนุญำตกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทำงน้ ำที่ติดต่อกับเขตทำงหลวง  

 
ซึ่งในแต่ละมำตรำจะแบ่งกำรอ ำนำจอนุมัติค ำขอเป็นสำมระดับ ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวง 

(ผอ.ขท.) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวง (ผส.ทล.)  และ รองอธิบดีกรมทำงหลวง 
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2. แขวงทางหลวง : ผู้อ ำนวยกำรแขวงกำรทำง จะพิจำรณำค ำขออนุญำตที่อยู่ในระบบผ่ำนทำง Admin  
โดยสำมำรถเลือก อนุญำต ไม่อนุญำต หรือ อนุญำตโดยมีกำรแก้ไขแบบ หำกไม่อยู่ในอ ำนำจก็จะด ำเนินกำรส่ง
เรื่องไปพิจำรณำในระดับที่สูงขึ้น ตัวอย่ำงเช่น ประชำชนกรอกค ำร้องขอท ำทำงเชื่อมมำตรำ 37 ซึ่งเมื่อ Admin 
พิจำรณำแล้วพบว่ำ จ ำเป็นต้องส่งเรื่องให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงเป็นผู้พิจำรณำในล ำดับสุดท้ำย  
เมื่อผู้อ ำนวยกำรแขวงทำงหลวง ท ำกำรอนุมัติ/อนุญำตให้มีกำรด ำเนินกำรตำมค ำขออนุญำตในเบื้องต้นแล้ว  
ค ำขออนุญำตจะถูกส่งไปยังผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวง อนุมัติเป็นล ำดับถัดไป 
 
3. ส านักงานทางหลวง: ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวงสำมำรถพิจำรณำแบบค ำขออนุญำตท ำทำงที่ผ่ำนกำร
อนุมัติในระดับแขวงทำงหลวงมำแล้ว โดยค ำขอใดที่เป็นอ ำนำจของผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนทำงหลวง ก็จะพิจำรณำ
อนุญำตไม่อนุญำต หรือมีอนุญำตโดยมีกำรแก้ไขแบบ ซึ่งจะส่งเรื่องกลับไปยั งประชำชนต่อไป แต่หำกไม่อยู่ใน
อ ำนำจกำรอนุญำต ก็จะท ำหนังสือเพื่อส่งไปยังส ำนักอ ำนวยควำมปลอดภัย ซึ่งจะมีรองอธิบดีกรมทำงหลวงเป็นผู้
พิจำรณำ 
 
4. ส านักอ านวยความปลอดภัย: เจ้ำหน้ำที่ส ำนักอ ำนวยควำมปลอดภัยจะพิจำรณำ และเสนอควำมเห็นไปยัง 
รองอธิบดีกรมทำงหลวง เพื่อท ำกำรพิจำรณำอนุมัติหรือไม่อนุมัติและส่งเรื่องกลับเพื่อแจ้งให้ประชำชนทรำบ 
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ส่วนที่ 1 
การใช้งานระบบเพื่อใช้ในการสร้างค าขออนุญาตงานทาง 

 

 
ในส่วนนี้จะได้แนะน ำถึงกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลค ำขออนุญำตงำนทำงประเภทต่ำง ๆ e-service ตัวใหม่ 

ส ำหรับผู้ใช้งำน (User Interface) โดยผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบเพื่อท ำกำรสร้ำงค ำขออนุญำต วิเครำะห์ 
แก้ ไ ข  และออกรำยงำน ได้ โดยผ่ ำน Web Interface โดยเข้ ำสู่ หน้ ำ เริ่ มต้ นกำรใช้ ง ำน โดยผ่ ำน url: 
https://cmpoc03.chatme.co.th/  โดยหน้ำเริ่มต้นกำรใช้งำนสำมำรถแสดงได้ตำมภาพที่ 1 

 

 
ภาพที่ 1 หน้ำเริ่มต้นกำรใช้งำนระบบฐำนข้อมูลค ำขออนุญำตงำนทำงประเภทต่ำง ๆ ของ e-service  

ส ำหรับกำรสร้ำงค ำขออนุญำตใหม่ ผู้ใช้งำนจะต้องปฎิบัติตำมขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 

1.1 ผู้ใช้งำนจะต้องเริ่มจำกกำรเลือกประเภทค ำขออนุญำต โดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งเป็น 33 ประเภท 
ดังที่แสดงในภาพที่ 2 อันได้แก่ มำตรำ 37 (ผอ .ขท), มำตรำ 37 (ผส .ทล .), มำตรำ 37 (รองอธิบดี ),  
มำตรำ 39/1 (ผอ.ขท), มำตรำ 39/1 (ผส.ทล.),  มำตรำ 39/1 (รองอธิบดี), มำตรำ 47, มำตรำ 49 (รอง
อธิบดี) ในแต่ละมำตรำมีค ำขออนุญำตเป็นแบบเฉพำะของตัวเอง เมื่อเลือกประเภทของค ำขออนุญำตที่ต้องกำร
สร้ำงแล้ว ให้ด ำเนินกำรกดปุ่ม Submit เพื่อเข้ำสู่ขั้นตอนล ำดับถัดไป 
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ภาพที่ 2 เลือกประเภทค ำขอตำมประเภทมำตรำและผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำ 

 
1.2 เมื่อเลือกประเภทค ำขออนุญำตเรียบร้อย ผู้ใช้งำนต้องท ำกำรกรอกข้อมูลค ำขออนุญำต โดยข้อมูล

หลัก ๆ ที่กรอก จะถูกอ้ำงอิงจำกแบบฟอร์มขออนุญำตท ำทำงที่หน่วยงำนใช้อยู่ปัจจุบัน ข้อมูลส ำคัญที่ผู้ใช้งำนต้อง
กรอกได้แก่ ชื่อ นำมสกุล ผู้ยื่นค ำร้อง ข้อมูลที่อยู่-ที่ท ำงำน เหตุผลและวัตถุประสงค์ของกำรขออนุญำต และพื่นที่
ที่ใช้ในกำรขออนุญำต (ส ำหรับกำรระบุพื้นที่ที่จะใช้ประกอบค ำขออนุญำตนั้น ผู้ใช้งำนสำมำรถใส่พิกัดหรือ 
ระบุต ำแหน่งโดยผ่ำน GIS Interface Map ซึ่งจะแสดงพื้นที่ที่ถูกระบุไว้ตำมแผนที่ดำวเทียม) ทุก ๆ ค ำขออนุญำต
จะมีหมำยเลขค ำขออนุญำตเฉพำะที่สร้ำงขึ้นโดยระบบ เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและกำรอ้ำงอิงค ำขออนุญำตรวมถึง
ระบุวันที่ยื่นค ำขออนุญำต ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 รำยละเอียดกำรกอรกแบบค ำขออนุญำต 

 
1.3 เมื่อกรอกค ำขออนุญำตในข้อ 1.2 เรียบร้อย ผู้ใช้งำนระบบจะสำมำรถด ำเนินกำรแนบเอกสำร

ประกอบค ำร้องขออนุญำตเข้ำไปในระบบ เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำรับค ำร้องค ำขออนุญำตท ำทำง ส ำหรับเอกสำร
ประกอบค ำร้องนั้น ให้ยึดตำมเอกสำรที่ผู้ยื่นค ำร้องต้องใช้ในกำรขออนุญำต ณ ปัจจุบัน ซึ่งจะมีควำมแตกต่ำงกันใน
แต่ละประเภทค ำขอ โดยผู้ใช้งำนระบบจะสำมำรถท ำกำรอัปโหลดไฟล์ได้ด้วยตนเอง โดยสำมำรถเลือกชื่อเอกสำร
และระบุรำยละเอียดเอกสำรที่แนบได้พร้อมกับท ำกำรบันทึกเอกสำรหลักฐำนเมื่อได้ท ำกำรอัปโหลดเอกสำรครบ
ดังที่แสดงในภาพที่ 4 

 

 
ภาพที่ 4 กำรแนบเอกสำรประกอบค ำร้องขออนุญำต 
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1.4 เมื่อกรอกค ำขออนุญำตในข้อ 1.2 และอัปโหลดไฟล์เอกสำรที่เกี่ยวข้องในข้อ 1.3 เรียบร้อย  
ในขั้นตอนถัดไปผู้ใช้งำนจะท ำกำรระบุต ำแหน่งที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ตำมค ำขออนุญำตที่ระบุไว้ก่อนหน้ำนี้   
โดยสำมำรถก ำหนดต ำแหน่งโดยอำศัยกำรสร้ำงจุด กำรลำกเส้น หรือกำรสร้ำงพื้นที่โดยใช้โพลิกอน ตัวอย่ำงเช่น 
เมื่อมีค ำร้องมำตรำ 39/1 เพื่อท ำท่อระบำยน้ ำเกิดขึ้น ผู้ใช้งำนสำมำรถใช้วิธีกำรลำกเส้นในลักษณะเส้นตรง
ระหว่ำงจุดสองจุดเพื่อระบุต ำแหน่งที่ต้องกำรสร้ำงท่อระบำยน้ ำ หรือเมื่อมีค ำร้องมำตรำ 37 ท ำทำงเชื่อมเข้ำ-ออก 
ผู้ใช้งำนสำมำรถระบุพื้นที่ที่จะสร้ำงทำงเชื่อม โดยใช้กำรสร้ำงโพลิกอนดังที่แสดงในภาพที่ 5 
 

 
ภาพที่ 5 กำรระบุต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ประกอบค ำร้องขออนุญำต 
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ส่วนที่ 2 
การใช้งานระบบเพื่อใช้ในการตรวจสอบและดึงข้อมูลสารสนเทศ 

 

 
ในส่วนนี้  จะ ได้แนะน ำถึ งกำรใช้ งำนระบบ ในกำรตรวจสอบและดึ งข้อมูลสำรสนเทศ GIS  

เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์และพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมในกำรอนุมัติค ำขออนุญำตท ำทำง ที่ถูกย่ืนเร่ืองเข้ำมำในระบบ  
โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินกำร ดังนี้ 

 
2.1 ผู้ใช้งำนจะต้องเลือกไปที่ “กำรตรวจสอบและดึงข้อมูลสำรสนเทศ” ในแถบแนวตั้งด้ำนซ้ำยสุดของ

เว็บไซต์ซึ่งจะรวบรวมหน้ำหลักต่ำง ๆ ในเว็บไซต์ โดยเมื่อคลิกเข้ำไปในหน้ำนี้ ผู้ใช้งำนจะเห็นหน้ำต่ำงที่สำมำรถใช้
ค้นหำค ำขออนุญำตในระบบ ผู้ใช้งำนจะสำมำระบุข้อมูลที่ใช้ในกำรค้นหำ (Query) และคัดกรองใบค ำขออนุญำตที่
ตรงกับที่ก ำลังค้นหำได้โดยสำมำรถระบุ ปี ชื่อผู้ขออนุญำต หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง สถำนกำรณ์อนุมัติดังที่แสดงใน
ภาพที่ 6 ซึ่งเมื่อท ำกำรระบุข้อมูลเหล่ำนี้เข้ำไป ระบบท ำกำรแสดงรำยกำรของใบค ำขออนุญำตที่เกี่ยวข้องออกมำ
ทั้งหมด แต่ละค ำขออนุญำตจะแสดงถึงหัวข้อเรื่องที่ขอ ชื่อผู้ขออนุญำต เลขที่หนังสืออ้ำงอิง ชื่อผู้ตรวจสอบ 
ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกที่จะดูค ำขออนุญำตแต่ละประเภทได้  โดยท ำกำรเลื่อนเมำส์ไปที่ค ำขออนุญำตชนิดนั้น ๆ  
ซึ่งจะมีค ำสั่งให้ แก้ไข (Edit) หรือ ลบทิ้ง (Delete) ผู้ใช้งำนยังจะสำมำรถท ำกำร Export ตัว Raw Data ของค ำ
ขอต่ำง ๆ ที่แสดงในตำรำงออกมำได้ 

 

 
ภาพที่ 6 ระบุข้อมูลเพื่อใช้ในกำรค้นหำค ำขออนุญำต 
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2.2 เมื่อเข้ำมำในหน้ำค ำขออนุญำต ผู้ใช้งำนสำมำรถเลือกที่จะแก้ไขค ำขออนุญำตที่มีอยู่ในระบบได้  
พร้อมทั้ง สำมำรถอัพเดทเอกสำรประกอบ ตรวจสอบประวัติกำรอนุมัติและดูสถำนะค ำขออนุญำตปัจจุบันได้ 
ส ำหรับกำรแก้ไขค ำขออนุญำต ผู้ใช้งำนสำมำรถแก้ไขข้อมูลเบื้องต้นต่ำง ๆ ในลักษณะเดียวกันกับที่กรอกส่งค ำร้อง
ขออนุญำตในครั้งแรกตำมที่แสดงในภาพที่ 7 โดยจะมีกำรแสดงผลทำง GIS ประกอบกับค ำขออนุญำตด้วย 

 

 
ภาพที่ 7 หน้ำแก้ไขค ำขออนุญำตท ำทำงในระบบ 

 
2.3 ส ำหรับกำรอัพเดทเอกสำรประกอบค ำอนุญำตนั้น มีลักษณะคล้ำยกับค ำแนบเอกสำรประกอบใน  

ข้อ 1.3 โดยผู้ใช้งำนจะสำมำรถท ำกำรลบหรือแก้ไขเอกสำรเดิมที่มีอยู่ และแทนที่เอกสำรด้วยเอกสำรฉบับใหม่  
โดยระบบจะท ำกำรบันทึกเอกสำรชุดสุดท้ำยที่ถูกน ำเข้ำไปอัปโหลดลงในระบบ เอกสำรทุก ๆ ชุด จะมีหมำยเลข
อ้ำงอิงค ำขออนุญำตประกอบเพื่อใช้ในกำรตรวจสอบ  

 

 
ภาพที่ 8 กำรแก้ไขและเพิ่มเติมเอกสำรประกอบค ำขออนุญำต 
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4. กำรแก้ไขข้อมูลต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ สำมำรถแก้ไขได้ในลักษณะเดียวกับกำรสร้ำงค ำขออนุญำต 
ดังที่แสดงในภาพที่ 9 โดยเมื่อผู้ใช้งำนได้ท ำกำรแก้ไขและเปลี่ยนแปลงต ำแหน่งค ำขออนุญำตทำงภูมิศำสตร์
เรียบร้อยแล้ว สำมำรถบันทึกเข้ำไปในระบบเพื่อท ำกำรอัพเดทข้อมูลทำงภูมิศำสตร์ในค ำขอตัวนั้นได้ 

 

 
ภาพที่ 9 กำรแก้ไขข้อมูลต ำแหน่งทำงภูมิศำสตร์ 
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ส่วนที่ 3 
การใช้งานระบบเพื่อออกรายงานแสดงข้อมูลภาพรวมและสถิต ิ

 
 

ในส่วนที่ 3 นี้ เป็นรำยละเอียดของกำรออกรำยงำนประเภทต่ำง ๆ จำกระรบบ e-serivce เพื่อใช้ในกำร
รวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์ทำงสถิติ โดยผู้ใช้งำนสำมำรถท ำกำรเลือกช่วงวันที่ของกำรขออนุญำต โดยจะก ำหนด
วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดได้ และยังสำมำรถก ำหนดแยกตำมส ำนักงำนทำงหลวงหรือแขวงทำงหลวงที่ต้องกำร
เรียกรำยงำนชนิดนั้น ๆ ออกมำได้ ดังภาพที่ 10 โดยเมื่อมีกำรเลือกช่วงวันที่ เวลำ และส ำนักงำน/แขวงทำง
หลวง ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยในรำยงำนแต่ละประเภทจะมีรำยละเอียดดังนี้    

 

 
ภาพที่ 10 ประเภทรำยงำนค ำขออนุญำตและเงื่อนไขในกำรออกรำยงำน 

 
3.1 สัดส่วนกำรขออนุญำตตำมมำตรำต่ำง ๆ  
เมื่อท ำกำรเลือกช่วงเวลำและพื้นที่รับผิดชอบ (ส ำนักงำนทำงหลวง/แขวงทำงหลวง) ที่สนใจและท ำกำรกด 

Submit ผู้ใช้งำนจะเห็น Pile Chart สรุปจ ำนวนค ำขอที่เกิดขึ้นตำมประเภทมำตรำต่ำง ๆ เป็นสัดส่วนเปอร์เซ็น 
โดยเมื่อท ำกำรคลิ๊กเข้ำไปในแต่ละมำตรำ ระบบจะท ำกำรแสดงสัดส่วนที่แบ่งตำมกำรอนุมัติลงไปอีกระดับหนึ่ง  
ดังที่แสดงในภาพที่ 11 และ ภาพที่ 12 นอกจำกนี้ ผู้ใช้งำนระบบจะสำมำรถดำวน์โหลดกรำฟออกมำใช้หรือ 
Export มำใน Format ต่ำง ๆ อำทิเช่น jpeg, PDF, PNG หรือ Print Graph ออกมำได้อีกทีหนึ่ง ดังที่แสดงใน
ภาพที่ 13 
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ภาพที่ 11 Pile Chart แสดงสัดส่วนค ำขอตำมมำตรำต่ำง ๆ 

 
 

 
 

ภาพที่ 12 Pile Chart แสดงสัดส่วนกำรอนุมัติตำมค ำขอ 
 
 

 
ภาพที่ 13 Download Pile Chart ใน Format ต่ำง ๆ 
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3.2 จ ำนวนค ำขออนุญำตตำมมำตรำต่ำง ๆ แสดงโดยแผนภูมิแท่ง  
รำยงำนแสดงจ ำนวนค ำขออนุญำตของแต่ละมำตรำในช่วงเวลำที่ผู้ใช้งำนเรียก โดยจะใช้ Bar Graph 

หรือ แผนภูมิเชิงแท่งในกำรแสดงผล แผนภูมิเชิงแท่งจะแสดงจ ำนวนค ำขออนุญำตโดยใช้สีที่ต่ำงกันในกำรบ่งบอก
ว่ำ มีจ ำนวนค ำขออนุญำตที่ได้รับกำรอนุมัติ ไม่อนุมัติ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร และ ล่ำช้ำ ดังที่แสดงใน 
ภาพที่ 14 เช่นเดียวกับ Pile Chart User จะสำมำรถ Download Graph ออกมำใน Format ที่ต้องกำรได้ 

 

 
ภาพที่ 14 กรำฟแท่งแสดงจ ำนวนค ำขออนุญำตประเภทต่ำง ๆ แบ่งตำมกำรอนุมัติ 

 
3.3 ใช้ Box Plot แสดงระยะเวลำด ำเนินกำรของแต่ละมำตรำ 

  ผู้ใช้งำนสำมำรถเรียกดูสถิติระยะเวลำด ำเนินกำรในกำรอนุมัติค ำขอประเภทต่ำง ๆ ได้ โดยตัวรำยงำนจะ
แสดงผลทำงสถิติโดยใช้ Box Plot ซึ่งจะแบ่งข้อมูลออกมำเป็นช่วงจำก Percentile 25th ถึง Percentile 75th และ
แสดงค่ำเฉลี่ย Average ของระยะเวลำด ำเนินกำรนั้น ๆ ดังที่แสดงในภาพที่ 15 
 

 
ภาพที่ 15 Graph แสดงระยะเวลำด ำเนินกำรโดยเฉลี่ย 
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3.4 แผนที่แสดงจุดที่มีกำรขออนุญำต  
รำยงำนสำมำรถแสดงพื้นที่ที่มีกำรขออนุญำตเกิดขึ้นใน Google Satellite Map หรือ Google Street  

ดังแสดงใน ภาพที่ 16   
 

 
ภาพที่ 16 แผนที่แสดงต ำแหน่งกำรขออนุญำต 

 

3.5 ตำรำงสรุปจ ำนวนค ำขอประเภทต่ำง ๆ และจ ำนวนที่อนุมัติตำมส ำนักงำนทำงหลวงและแขวงทำง
หลวงต่ำง ๆ  

รำยงำนจะแสดงจ ำนวนค ำขออนุญำตทั้งหมดทุกมำตรำ ทุกส ำนักงำนทำงหลวงและแขวงทำงหลวง 
ทั่วประเทศออกมำ เพื่อให้ผู้ใช้งำนดึงข้อมูลจำกในตำรำงไปใช้ในกำรวิเครำะห์ทำงสถิติอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่ทำง
ระบบได้มีกำรเตรียมให้ ซึ่งผู้ใช้งำนสำมำรถ Download ไฟล์ใน Format .xlsx และ .csv ไปใช้ได้ ดังที่แสดงใน 
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ตำรำงสรุปจ ำนวนค ำขออนุญำตประเภทต่ำง ๆ ของส ำนักงำนทำงหลวง/แขวงทำงหลวงทั้งหมด 

ประเภทค ำขอ อนุญำต ไม่อนุญำต ก ำลังด ำเนินกำร ล่ำช้ำ ทั้งหมด 

มำตรำ 37 58 6 35 48 147 

มำตรำ 43 1 1 2 4 8 

มำตรำ 49 3 1 3 2 9 

มำตรำ 39 36 3 1 30 70 

มำตรำ 47 59 1 286 334 680 

มำตรำ 59 2 1 2 2 7 

มำตรำ 48 33 3 94 39 169 

มำตรำ 64 1 1 3 2 7 

มำตรำ 39 5 2 0 2 9 


