
แบบ ทถ.1
หนังสือภายนอก

ชั้นความเร็ว(ถามี)
ท่ี.......................... (สวนราชการเจาของหนังสือ)

(วัน  เดือน  ป)

เร่ือง ขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น

เรียน ผูวาราชการจังหวัด

ดวย....................................................(๑)..................................................................ไดดําเนินการ
กอสราง/ไดรับถายโอน ถนนสาย..............................................................................................................................
จาก.กม..................................ถึง.กม.......................................ตําบล.............................อําเภอ...................................
จังหวัด.......................ระยะทาง..........................กิโลเมตร  ประเภทผิวจราจร.................……(๒).……………….
ขอลงทะเบียนโครงการดังกลาวเปนทางหลวงทองถิ่น ตามมาตรา 13(3) แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 พรอมน้ีไดแนบรายละเอียดเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี

 แผนที่แนวเสนทาง มาตราสวน  1 : 4,000  1 : 50,000  อ่ืนๆ ...................
 รายละเอียดของเสนทาง
 บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในแนวเขตทาง
 สําเนาหนังสือให หรือสละการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสืออุทิศที่ดินเพื่อเปนทาง

สาธารณประโยชนของเจาของที่ดินหรือผูครอบครอง
 หนังสือรับรองของนายก อปท.ที่รับรองแนวเขตทางเพื่อเปนทางสาธารณประโยชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่นชั้นที่...................................ตอไป

(ลงชื่อ)......................(๓).....................ผูเสนอลงทะเบียน
(..............................................)

(ตําแหนง)............................................

หมายเหตุ (๑) ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) หมายถึง ผิวจราจรคอนกรีต หรือ ลาดยาง หรือ ลูกรัง
(๓) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แบบ ทถ.1
หนังสือภายนอก

ชั้นความเร็ว(ถามี)
ท่ี.......................... (สวนราชการเจาของหนังสือ)

(วัน  เดือน  ป)

เร่ือง ขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น

เรียน ผูวาราชการจังหวัด

ดวย....................................................(๑)..................................................................ไดดําเนินการ
กอสราง/ไดรับถายโอน ถนนสาย..............................................................................................................................
จาก.กม..................................ถึง.กม.......................................ตําบล.............................อําเภอ...................................
จังหวัด.......................ระยะทาง..........................กิโลเมตร  ประเภทผิวจราจร.................……(๒).……………….
ขอลงทะเบียนโครงการดังกลาวเปนทางหลวงทองถิ่น ตามมาตรา 13(3) แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 พรอมน้ีไดแนบรายละเอียดเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี

 แผนที่แนวเสนทาง มาตราสวน  1 : 4,000  1 : 50,000  อ่ืนๆ ...................
 รายละเอียดของเสนทาง
 บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในแนวเขตทาง
 สําเนาหนังสือให หรือสละการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสืออุทิศที่ดินเพื่อเปนทาง

สาธารณประโยชนของเจาของที่ดินหรือผูครอบครอง
 หนังสือรับรองของนายก อปท.ที่รับรองแนวเขตทางเพื่อเปนทางสาธารณประโยชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่นชั้นที่...................................ตอไป

(ลงชื่อ)......................(๓).....................ผูเสนอลงทะเบียน
(..............................................)

(ตําแหนง)............................................

หมายเหตุ (๑) ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) หมายถึง ผิวจราจรคอนกรีต หรือ ลาดยาง หรือ ลูกรัง
(๓) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

แบบ ทถ.1
หนังสือภายนอก

ชั้นความเร็ว(ถามี)
ท่ี.......................... (สวนราชการเจาของหนังสือ)

(วัน  เดือน  ป)

เร่ือง ขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น

เรียน ผูวาราชการจังหวัด

ดวย....................................................(๑)..................................................................ไดดําเนินการ
กอสราง/ไดรับถายโอน ถนนสาย..............................................................................................................................
จาก.กม..................................ถึง.กม.......................................ตําบล.............................อําเภอ...................................
จังหวัด.......................ระยะทาง..........................กิโลเมตร  ประเภทผิวจราจร.................……(๒).……………….
ขอลงทะเบียนโครงการดังกลาวเปนทางหลวงทองถิ่น ตามมาตรา 13(3) แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 พรอมน้ีไดแนบรายละเอียดเอกสารเพื่อ
ประกอบการพิจารณาดังตอไปน้ี

 แผนที่แนวเสนทาง มาตราสวน  1 : 4,000  1 : 50,000  อ่ืนๆ ...................
 รายละเอียดของเสนทาง
 บัญชีเอกสารแสดงสิทธิในแนวเขตทาง
 สําเนาหนังสือให หรือสละการครอบครองสิทธิ์ในที่ดินหรือหนังสืออุทิศที่ดินเพื่อเปนทาง

สาธารณประโยชนของเจาของที่ดินหรือผูครอบครอง
 หนังสือรับรองของนายก อปท.ที่รับรองแนวเขตทางเพื่อเปนทางสาธารณประโยชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่นชั้นที่...................................ตอไป

(ลงชื่อ)......................(๓).....................ผูเสนอลงทะเบียน
(..............................................)

(ตําแหนง)............................................

หมายเหตุ (๑) ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) หมายถึง ผิวจราจรคอนกรีต หรือ ลาดยาง หรือ ลูกรัง
(๓) นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น



แบบ ทถ.2
แบบการลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น

ชื่อ เสนทางสาย..............................................................................................................................
จาก.กม......................ถึง.กม..........................ตําบล...........................อําเภอ........................จังหวัด...........................
ระยะทาง....................กิโลเมตร.............ผิวจราจรประเภท...........................ผิวจราจรกวาง.............................เมตร
ไหลทาง/ทางเทา กวาง..............เมตร...เขตทางกวาง.....................เมตร...อ่ืน ๆ.......................(๑)............................
หนวยงานเจาของโครงการ…............................................................................................................................. .......

ผลการตรวจสอบและความเห็นประกอบการพิจารณา คําสั่ง
 เปนไปตามประกาศ  ไมเปนไปตามประกาศ
กรมทางหลวงชนบท เร่ือง กรมทางหลวงชนบท เร่ือง
มาตรฐานและลักษณะของ มาตรฐานและลักษณะของ
ทางหลวงทองถิ่น ฯลฯ ทางหลวงทองถิ่น ฯลฯ
ขอ........................................ ขอ...............ดังน้ี.......................

..................................................

..................................................
 ควรรับลงทะเบียน  ไมควรรับลงทะเบียน
เปนทางหลวงทองถิ่น เหตุผล.......................................
ชั้นที่..................................... ..................................................
รหัสสายทาง........................             ……………………..…….…...
หมายเหตุ......(๒)................. ..................................................
............................................. ..................................................
............................................. ..................................................
............................................. ..................................................

(ลงชื่อ)......................(๓)....................
(..............................................)

(ตําแหนง)...ทางหลวงชนบทจังหวัด...
(วันที่)...................................................

ใหลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น
ชั้นที่.......................................ได

(ลงชื่อ)............................................
(...........................................)

ผูวาราชการจังหวัด
(วันที่)..............................................

การลงทะเบียน
ไดลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถิ่น
ชั้นที่..................................................
เสร็จเรียบรอยแลว
ต้ังแตวันที่.........................................

(ลงชื่อ).......................(๔).............................
(..............................................)

(ตําแหนง)…...ทองถิ่นจังหวัด…......
(วันที่)................................................

หมายเหตุ (๑) หมายถึง รายละเอียดอื่นๆ เชน ชุมชนหนาแนน มีทอระบายน้ําสองขางทาง
(๒) หมายถึง เหตุผลที่ควรชี้แจงหากไมเปนไปตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานและลักษณะของทาง
หลวงทองถิ่น ฯลฯ  แตเห็นควรใหรับลงทะเบียนไว
(๓) หมายถึง ทางหลวงชนบทจังหวัดที่ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ัง
(๔) หมายถึง ทองถิ่นจังหวัด



แบบ ทถ.3

รายละเอียดเสนทางท่ีลงทะเบียน

ใหกรอกขอความ และกาเคร่ืองหมายถูกในชอง  ใหครบถวนเพ่ือใชประกอบการ
พิจารณาลงทะเบียนทางหลวงทองถ่ิน
1. ชื่อสายทาง..................................................................ตําบล........................อําเภอ...............................
จังหวัด.........................ระยะทาง.................กิโลเมตร
2. ลักษณะของสายทาง

2.1 จุดเร่ิมตนสายทาง .................................... พิกัด N ................... E .................. (ถามี)
2.2 จุดสิ้นสุดสายทาง .................................... พิกัด N ................... E .................. (ถามี)

ชวงที่
เขตทาง

(ม.)
ระยะทาง

(กม.)
ผิวจราจร ไหลทาง ทางเทา

หมายเหตุ
ประเภท กวาง (ม.) ประเภท กวาง (ม.) ประเภท กวาง (ม.)

3. กอสรางแลวเสร็จป พ.ศ. .........................
4. ทางระบายนํ้า หรือทอระบายนํ้าขางทาง  มี ความยาว ............. เมตร  ไมมี
5. แหลงชุมชนพักอาศัยสองขางทาง ( 1 แหง หนาแนนไมนอยกวา 20 หลังคาเรือน ) .................. แหง
6. ภาพถายประกอบ

6.1 เสนทางที่มีความยาวนอยกวา 1.00 กม. ใหแนบภาพถายจุดเร่ิมตนโครงการ จุดสิ้นสุดโครงการ และสภาพ
สายทางโดยทั่วไป รวมจํานวนไมนอยกวา 3 รูป

6.2 เสนทางที่มีความยาวมากกวา 1.00 กม.ขึ้นไป ใหแนบภาพถายใหแนบภาพถายจุดเร่ิมตนโครงการ
จุดสิ้นสุดโครงการ และสภาพทั่วไปทุกชวง กม. อยางนอย กม.ละ 1 รูป



(ลงชื่อ) ……………………………… ผูใหขอมูลสายทางของ อปท.
(………………………….……)

ภาพถาย ภาพถาย

กม. .......+.........
(จุดเร่ิมตนโครงการ)

กม. .......+.........

กม. .......+......... กม. .......+.........

กม. .......+.........
(จุดสิ้นสุดโครงการ)

กม. .......+.........

ภาพถายภาพถาย

ภาพถายภาพถาย



แบบ ทถ.4

หนังสืออุทิศที่ดิน

เขียนที่............................................................
วันที่.................เดือน............................พ.ศ........................

ขาพเจา...............................................................อายุ.................ป    อยูบานเลขที่...................หมูที่.............
ซอย...............................................ถนน..............................................ตําบล.............................................................
อําเภอ..............................................จังหวัด.................................................ตกลงยินยอมอุทิศทรัพยสินของขาพเจา
เพื่อเปนสาธารณสมบัติของแผนดินดังตอไปน้ี

1. ขาพเจาตกลงยินยอมอุทิศที่ดิน  โฉนดที่ดิน/น.ส.3 ก/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่...............................................
ระวาง...................................................เลขที่ดิน................................หนาสํารวจ......................................................
ต้ังอยูที่ตําบล..........................................อําเภอ...........................................จังหวัด....................................................
ใหกับ............................................................เปนจํานวนเน้ือที่....................ไร.....................งาน.................ตารางวา
ตามแผนที่แสดงเน้ือที่ดินสวนที่อุทิศใหโดยสังเขปแนบทายหนังสือน้ีเพื่อการกอสรางโครงการ.............................
...................................................................................................................................................................................

2. ขาพเจาจะไมเรียกรองคาตอบแทน และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ จากทางราชการทั้งสิ้นเพื่อเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ

(ลงชื่อ)....................................................ผูอุทิศ
(..................................................)

(ลงชื่อ)....................................................สามี/ภริยา
(..................................................)ผูใหความยินยอม

(ลงชื่อ......................................................พยาน
(..................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................พยาน
(..................................................)

หมายเหตุ ในกรณีผูอุทิศที่ดินมีคูสมรส ใหคูสมรสลงลายมือชื่อใหความยินยอมใหหนังสือดวย



แบบ ทถ.5
หนังสือรับรองแนวเขตทางสาธารณประโยชน

หนวยงาน.......................................................................................
วันที่................เดือน......................................พ.ศ...........................

ตามที่หนวยงาน.....................................................ไดดําเนินการกอสรางเสนทางในเขตพ้ืนที่ตําบล......................อําเภอ.........................จังหวัด............................ตามรายละเอียดดังนี้

ลําดับท่ี ช่ือสายทาง

ระยะทาง

( กม. )

ผิวจราจรกวาง
(ม.)

รัศมีเขตทาง
จากศูนยกลาง

ถนน

( ม. )

เขตทาง
กวาง

(ม.)

หมายเหตุ

คสล. ลาดยาง ลูกรัง ทางเทา ไหลทาง

ขาพเจา.......................................................................ตําแหนง..............................................................................ขอรับรองวาเสนทางสายดังกลาวขางตนไดใชเปนทางสาธารณประโยชน และ
ยินยอมใหดําเนินการขอลงทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ินตอไป

(ลงช่ือ)....................................................................
(................................................................)

(ตําแหนง)................................................................



แบบ ทถ.6
สมุดลงทะเบียนคุมสายทาง ทางหลวงทองถิ่น

หนวยงาน...................................................
อําเภอ...................................จังหวัด...................................

ลําดับท่ี รหัสสายทาง ชื่อสายทาง

ชั้นทางใน
เขตเมือง

หรือในเขต
ชุมชน
(ชั้น)

ชั้นทางนอก
เขตเมือง
หรือนอก
เขตชุมชน

(ชั้น)

ระยะทาง

( กม. )

ผิวจราจรกวาง
( ม. )

รัศมีเขต
ทางจาก

ศูนยกลาง
ถนน
( ม. )

เขต
ทาง
กวาง

(ม.)

ปท่ี
กอสราง

(พ.ศ.)

ลงทะเบียน
เมื่อ

วัน/เดือน/ ป

เจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ

คสล. ลาดยาง ลูกรัง ไหลทาง ทางเทา




