บริการทั่วไปคูมือสําหรับประชาชน: ออกหนังสือรับรองผลงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

1. ชื่อกระบวนงาน : ออกหนังสือรับรองผลงาน
2. หนวยงานเจ#าของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทหนวยงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
5. กฎหมายที่ให#อํานาจอนุญาต หรือที่เกี่ยวข#อง:
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด&วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก&ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให#บริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูใน
ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข#อบังคับ/ข#อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข#อกําหนด ฯลฯ 8 วันทําการ
9. ข#อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
300
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
150
จํานวนคําขอที่น#อยที่สุด
0
10. ชื่ออ#างอิงของคูมือประชาชน (สําเนาคูมือประชาชน) ออกหนังสือรับรองผลงาน
11. ชองทางการให#บริการ
1) สถานที่ให#บริการ แขวงทางหลวงชนบทจังหวัด/ติดตอด&วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป<ดให#บริการ เป;ดให&บริการวันจันทร< ถึง วันศุกร< (ยกเว&นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ2) สถานที่ให#บริการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1- 18 / ติดตอด&วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป<ดให#บริการ เป;ดให&บริการวันจันทร< ถึง วันศุกร< (ยกเว&นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ3. สถานที่ให#บริการ ศูนย<บริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop Servise
Centet
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย< เขตบางเขน กรุงเทพฯ ติดตอด&วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเป<ดให#บริการ เป;ดให&บริการวันจันทร< ถึง วันศุกร< (ยกเว&นวันหยุดราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ-

ชองทางการให#บริการ
#

สถานที่ / ชองทางการให#บริการ

ระยะเวลาเป<ดให#บริการ

1

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค< เลขที่ 162/1 หมู 1 ต.นครสวรรค<
ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค< 60000/โทรศัพท< 056-802720-22/
โทรสาร 056-802720-22 /ติดตอด&วยตนเอง ณ หนวยงาน

เป;ดให&บริการวัน จันทร< ถึง วันศุกร<
(ยกเว&นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

2

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 / ติดตอด&วยตนเอง ณ
หนวยงาน

เป;ดให&บริการวัน จันทร< ถึง วันศุกร<
(ยกเว&นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.

3

ติดตอด&วยตนเอง ณ ศูนย<บริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural
Roads One Stop Service Center เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวง
อนุสาวรีย< เขตบางเขน กรุงเทพฯ / ติดตอด&วยตนเอง ณ หนวยงาน

เป;ดให&บริการวัน จันทร< ถึง วันศุกร<
(ยกเว&นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น.

หลักเกณฑ< วิธีการ เงื่อนไข(ถ&ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผู&รับจ&างที่ประสงค<ขอหนังสือรับรองผลงาน ให&ยื่นคําขอได&ที่หนวยงานเจ&าของงบประมาณ (สํานัก
สํานักงานทางหลวงชนบท กอง แขวงทางหลวงชนบท)
2. ให&หนวยงานเจ&าของงบประมาณเป[นผู&ดําเนินการออกหนังสือรับรองผลงานในนามกรมทางหลวงชนบท
และหนังสือรับรองผลงานจะต&องมีข&อความตามลําดับ ดังตอไปนี้(ตามตัวอยางแนบท&าย)
1. เลขที่ ให&ลงเลขที่ของหนังสือรับรองผลงานโดยเฉพาะของหนวยงานเจ&าของงบประมาณ เริ่มตั้งแต
เลข 1 เรียงลําดับไปจนถึงสิ้นป]ปฏิทิน ทับเลขป]พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรองผลงาน
2. สวนราชการเจ&าของหนังสือ ให&ลงชื่อกรมทางหลวงชนบท
3. ข&อความ ให&ลงข&อความขึ้นต&นวา หนังสือฉบับนี้ให&ไว&เพื่อรับรองวา (ระบุชื่อนิติบุคคลผู&รับจ&าง
สํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) ได&รับจ&างกรมทางหลวงชนบท ทําการ
กอสร&าง (ชื่อ ที่ตั้งโครงการ ปริมาณงาน)
4. สัญญาจ&างเลขที่ ลงวันที่ วงเงินคากอสร&าง ระยะเวลาดําเนินการ วันเริ่มต&นสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา (หากมีการแก&ไขเพิ่มเติมสัญญาให&ลงข&อความวา “และสัญญาแก&ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท&ายลง
วันที่ วงเงินคากอสร&าง กําหนดแล&วเสร็จตามสัญญา วัน เดือน ป])
5. ผู&รับจ&าง ได&ทําการกอสร&างแล&วเสร็จตามสัญญา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
6. คณะกรรมการตรวจการจ&างได&ตรวจรับงานสุดท&าย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
7. ระยะเวลารับประกันผลงาน จํานวนป] ซึ่งจะครบกําหนดวันที่ เดือน พ.ศ.
8. ให&ไว& ณ วันที่ ให&ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป]พุทธศักราชที่ออก หนังสือ
รับรอง
9. ลงชื่อ ให&ผู&มีอํานาจตามข&อ 3 เป[นผู&ลงนามในหนังสือรับรองผลงาน และพิมพ<ชื่อเต็มของเจ&าของ
ลายมือชื่อไว&ใต&ลายมือชื่อ
10. ตําแหนง ให&ลงตําแหนงของผู&ลงลายมือชื่อและตอด&วยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
ชนบท

3. ผู&มีอํานาจในการลงนามในหนังสือรับรองผลงาน ตามข&อ 2 (9) ให&เป[นไปตามคําสั่งมอบอํานาจให&
ข&าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในการลงนามในหนังสือรับรองผลงานการจัดซื้อ
จัดจ&าง
4. ให&ดําเนินการออกหนังสือรับรองผลงานให&แล&วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่
5. กรมทางหลวงชนบทกําหนด(ตามแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา แนบท&าย)
6. เมื่อหนวยงานเจ&าของงบประมาณได&ออกหนังสือรับรองผลงานแล&ว ให&สงสําเนาหนังสือรับรองผลงานให&
สํานักบริหารกลาง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ออกหนังสือ
7. ให&สํานักบริหารกลาง กลุมพัสดุ เป[นหนวยงานกลางในการรวบรวมสําเนาหนังสือรับรอง
ผลงาน
"ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต
เจ&าหน&าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ&วนตามที่ระบุไว&ในคูมือสําหรับประชาชนเรียบร&อยแล&ว ทั้งนี้ในกรณีที่คํา
ขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ&วนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ<เป[นเหตุให&ไมสามารถพิจารณาได&
เจ&าหน&าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต&องยื่นเพิ่มเติมโดยผู&ยื่น
คําขอจะต&องดําเนินการแก&ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดย
เจ&าหน&าที่และผู&ยื่นคําขอหรือผู&ได&รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
พรองดังกลาวให&ผู&ยื่นคําขอหรือผู&ได&รับมอบอํานาจไว&เป[นหลักฐาน หากผู&ยื่นคําขอไมดําเนินการแก&ไขและ/
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจ&าหน&าที่จะคืนคําขอพร&อมทั้งแจ&งเป[น
หนังสือให&ทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผู&ยื่นคําขอจะอุทธรณ<คําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได&"
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
#

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หนวยงานผู#รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ผู&รับจ&างยื่นใบคําขอหนังสือรับรองผลงาน 1.2 สาร
บรรณกลางของกรมลงรับเอกสาร จัดสงให&หนวยงานเจ&าของ
โครงการตรวจสอบเอกสาร

1 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

2

ประเภท การพิจารณา
2.1 หนวยงานเจ&าของโครงการดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานการขอหนังสือรับรองผลงาน 2.2 เจ&าหน&าที่จัดทํา
หนังสือรับรองผลงาน

6 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

3

ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3.1 ผู&มีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองผลงาน 3.2 เจ&าหน&าที่
โทรให&มารับหนังสือรับรองผลงาน

1 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

ระยะเวลาดําเนินการรวม
8 วันทําการ
การลดขั้นตอน
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ที่

ชื่อเอกสาร

หนวยงานภาครัฐผู#ออกเอกสาร

1

คําร&องขอรับหนังสือรับรองผลงาน (ฉบับจริง 1
ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงชนบท
กรมทางหลวงชนบท

2

หนังสือรับรองบริษัท/ห&างหุ&นสวนจํากัด (ฉบับ
จริง 1 ฉบับ / สําเนา 2 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )

กระทรวงพาณิชย< กรมพัฒนาธุรกิจ
การค&า กรมพัฒนาธุรกิจการค&า

3

หนังสือมอบอํานาจ (ถ&ามี) (ฉบับจริง 1 ชุด /
สําเนา 2 ชุด)เอกสารเพิ่มเติม
( (ผูมอบอํานาจเปนผูออกเอกสาร) )

4

บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ /
สําเนา 2 ฉบับ)เอกสารยืนยันตัวตน
( รับรองสําเนาถูกตอง )
คาธรรมเนียม
#
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1

ไมมีคาธรรมเนียม

ขนาดไฟลB
เอกสาร

กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง
กรมการปกครอง

คาธรรมเนียม (บาท/ร#อยละ)
0 บาท

ชองทางการร#องเรียน
ที่

ชองทางการร#องเรียน

1

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

2

ศูนย<ประสานการแก&ไขปeญหาตามข&อร&องเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบทหมายเลขโทรศัพท< 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 )

แบบฟอรBม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ที่

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟลBเอกสาร

ไมมีข&อมูลแบบฟอร<ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
ให&ใช&หนังสือปกติของบริษัทและห&างร&าน
สร&างโดยสมาชิก
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค< กรมทางหลวงชนบท
วันที่สร&างข&อมูล
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:08 น.
แก&ไขโดยสมาชิก
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค< กรมทางหลวงชนบท
วันที่แก&ไขข&อมูลลาสุด
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:11 น.
ประวัติการเปลี่ยนสถานะ
วัน/เวลา

สถานะ

ผู#ดําเนินการ

23/07/2558 15:11 น.

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

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค< กรมทาง
หลวงชนบท

23/07/2558 13:09 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน&าหนวยงาน
(Reviewer)

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค< กรมทางหลวง
ชนบท

เหตุผล

