บริการทั่วไปคูมือสําหรับประชาชน: คืนหลักประกันเงินลวงหนา
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

1. ชื่อกระบวนงาน : คืนหลักประกันเงินลวงหนา
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทหนวยงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอํานาจอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติ่ม
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูใน
ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 10 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
4
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
8
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
1
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (สําเนาคูมือประชาชน) คืนหลักประกันเงินลวงหนา
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป<ดใหบริการ เป<ดใหบริการวันจันทร= ถึง วันศุกร= (ยกเวนวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ2) สถานที่ใหบริการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1- 18 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป<ดใหบริการ เป<ดใหบริการวันจันทร= ถึง วันศุกร= (ยกเวนวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ3. สถานที่ใหบริการ ศูนย=บริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop Servise
Centet
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย= เขตบางเขน กรุงเทพฯ ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป<ดใหบริการ เป<ดใหบริการวันจันทร= ถึง วันศุกร= (ยกเวนวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ-

12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เมื่อกรมหักเงินคาจางลวงหนาครบตามจํานวนแลว จึงเริ่มเขาสูกระบวนงาน
2. ผูรับจางยื่นหนังสือขอรับหลักประกันเงินลวงหนาคืน
3. สวนอํานวยการจะรับเรื่องแลวลงรับในระบบสารบรรณประจําหนวย และจะทําการตรวจสอบเอกสาร
เบื้องตนและสงเรื่องให สํานัก/ กองเจาของโครงการ
4. สํานัก / เจาของโครงการรับเรื่องแลวจะทําการตรวจสอบงานจางที่ผูรับจาง ไดดําเนินการกอสราง
และสงมอบงานเสร็จเรียบรอยแลว และไดหักเงินลวงหนา 15 % ครบตามจํานวนแลว จากนั้นจะสง
เรื่องใหสํานักบริการกลาง
5. สํานักบริหารกลางลงรับและสงเรื่องใหกลุมพัสดุทราบ
6. กลุมพัสดุจะตรวจสอบหลักฐานและทําหนังสือขออนุมัติคืนหลักประกันเงินลวงหนา เสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติลงนาม เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติลงนามในหนังสือแลวขั้นตอนตอไปทําการแจงผูรับจางมารับ
หลักประกันเงินลวงหนาคืนหรือสงคืนทางไปรษณีย=
"ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวน
ตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม
ครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ=เป]นเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึก
ความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจาหนาที่
และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรอง
ดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเป]นหลักฐาน หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอพรอมทั้งแจง
เป]นหนังสือใหทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผูยื่นคําขอจะอุทธรณ=คําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได

ชองทางการใหบริการ
ที่

สถานที่ / ชองทางการใหบริการ

ระยะเวลาเป<ดใหบริการ

1

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= เลขที่ 162/1 หมู 1 ต.
นครสวรรค=ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค= 60000/โทรศัพท= 056802720-22/โทรสาร 056-802720-22 / ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน

เป<ดใหบริการวัน จันทร= ถึง วันศุกร=
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพัก
เที่ยง)

2

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 / ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน

เป<ดใหบริการวัน จันทร= ถึง วันศุกร=
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 09:30 - 16:00 น. (มีพัก
เที่ยง)

3

ติดตอดวยตนเอง ณ ศูนย=บริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท
Rural Roads One Stop Service Center เลขที่ 9 ถนน
พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย= เขตบางเขน กรุงเทพฯ / ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

เป<ดใหบริการวัน จันทร= ถึง วันศุกร=
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 09:30 - 16:00 น. (มีพัก
เที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ยื่นคําขอเจาหนาที่ประจําหนวยลงรับเรื่อง 1.2
ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน

1 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

2

ประเภท การพิจารณา
หนวยงานเจาของเรื่องสงเจาหนาที่ตรวจสอบ

4 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

3

ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3.1 จัดทําหนังสือรับรองเสนอผูมีอํานาจลงนาม 3.2
ผูมีอํานาจลงนาม และแจงผูยื่นคําขอฯ

3 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

ระยะเวลาดําเนินการรวม
8 วันทําการ
การลดขั้นตอน
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 8 วันทําการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
หนวยงานภาครัฐผูออก
เอกสาร

ที่

ชื่อเอกสาร

1

โฉนดที่ดินฉบับจริงแสดงตอเจาหนาที่ (ฉบับจริง 1 ฉบับ /
สําเนา 2 ฉบับ)เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงมหาดไทย กรมที่ดิน
กรมที่ดิน

2

บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

3

สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง 1 ฉบับ / สําเนา 2
ฉบับ) เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงมหาดไทย กรมการ
ปกครอง กรมการปกครอง

4

หนังสือมอบอํานาจ (ในกรณีเจาของที่ดินมอบอํานาจ) ติด
อากรแสตมปb 5 บาท หรือ 30 บาท แลวแตกรณี (ฉบับจริง
1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
( ผูมอบอํานาจเปนผูออกเอกสาร และรับรองสําเนาถูกตอง
)

5

แผนผังตําแหนงที่ดินและอาคาร (ถามี) (ฉบับจริง 1 ฉบับ /
สําเนา 2 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม
( ผูยื่นขอเปนผูออกเอกสาร และรับรองสําเนาถูกตอง )

6

แบบคําขอรับรองแนวเวนคืน (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสาร
เพิ่มเติม

7

กรณีผูยื่นคําขอเป]นนิติบุคคลตองมีหนังสือรับรองนิติบุคคล
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย= (ฉบับจริง 1 ชุด / สําเนา 2 ชุด) เอกสาร
เพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

คาธรรมเนียม
ที่
1

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
0 บาท

ขนาดไฟลA
เอกสาร

ชองทางการรองเรียน
ที่

ชองทางการรองเรียน

1

ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ
( รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย& ณ แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค& เลขที่ 162/1 หมู. 1 ต.นครสวรรค&ออก อ.
เมือง จ.นครสวรรค& 60000/โทรศัพท& 056-802720-22/โทรสาร 056-802720-22 )

2

ศูนย=ประสานการแกไขปdญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบทหมายเลขโทรศัพท= สาย
ดวน 1146 0 2551 5000 ,0 2551 5174 - 5 ( เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย= เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220)
( (รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย&) )

3

ศูนย=บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด.วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 )

แบบฟอรAม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ที่
1

ชื่อเอกสาร
แบบฟอร=มคํารองขอใหตรวจสอบแนวเขตเวนคืน

ขนาดไฟลAเอกสาร
343.98 กิโลไบต=

หมายเหตุ
สรางโดยสมาชิก
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= กรมทางหลวงชนบท
วันที่สรางขอมูล
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:06 น.
แกไขโดยสมาชิก
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= กรมทางหลวงชนบท
วันที่แกไขขอมูลลาสุด
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:11 น.
ประวัติการเปลี่ยนสถานะ
วัน/เวลา

สถานะ

ผูดําเนินการ

23/07/2558 15:11 น.

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.
(OPDC)

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= กรมทาง
หลวงชนบท

23/07/2558 13:07 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค= กรมทางหลวง
ชนบท

เหตุผล

