คูมือสําหรับประชาชน: การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางสาขาทาง สาขาสะพาน และ
สาขาอุโมงค(หรือทางลอด
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

1. ชื่อกระบวนงาน : การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางสาขาทาง สาขาสะพาน และสาขา
อุโมงค)หรือทางลอด
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทหนวยงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูกระบวนงาน : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ / สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 59 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
20
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
31
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
11
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (สําเนาคูมือประชาชน) การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
จางสาขาทาง สาขาสะพาน และสาขาอุโมงค)หรือทางลอด
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)
หมายเหตุ-

3. 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)
หมายเหตุ12. หลักเกณฑ( วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
http://www.drr.th/th/lis_select_human"ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือสําหรับประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือ
เอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ)เปWนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะ
จัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตอง
ดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจาหนาที่และผูยื่นคํา
ขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผู
ไดรับมอบอํานาจไวเปWนหลักฐาน หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอพรอมทั้งแจงเปWนหนังสือใหทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผูยื่นคําขอจะ
อุทธรณ)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. (มีพักเที่ยง)

2

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 - 18 / ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน

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

3

ศูนย)บริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One
Stop Service Center เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย)
เขตบางเขน กรุงเทพฯ / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

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

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หนวยงานผูรับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ผูยื่นคําขอ ยื่นแบบขออนุญาต 1.2 เจาหนาที่
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 1.3 นัดหมาย

3 ชั่วโมง

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

2

ประเภท การพิจารณา
2.1 เจาหนาทีต่ รวจสอบเสนทางและยานพาหนะ
พรอมรายงานเสนอการตรวจสอบฯ

14 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

3

ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
3.1 เจาหนาทีผ่ ูรับผิดชอบสรุปจัดทําบันทึก และราง
ใบอนุญาต 3.2. เสนอผูมีอํานาจลงนาม

6 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

ระยะเวลาดําเนินการรวม
21 วันทําการ
การลดขั้นตอน
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 21 วันทําการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

ที่

ชื่อเอกสาร

1

หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค) และ/หรือ ความจําเปWนในการขออนุญาต (ฉบับ
จริง 1 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม

กระทรวง
คมนาคม กรม
ทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
ชนบท

2

1.2 คําขออนุญาตตามแบบฟอร)ม (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม

กระทรวง
คมนาคม กรม
ทางหลวงชนบท
กรมทางหลวง
ชนบท

3

สําเนาคูมือจดทะเบียนยานพาหนะ ประวัตยิ านพาหนะ (ในกรณีเปWนนิติ
บุคคลหรือบุคคลธรรมดาตองแนบใบอนุญาตประกอบการขนสง) (สําเนา
1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม

กระทรวง
คมนาคม
กรมการขนสง

ขนาด
ไฟล(
เอกสาร

ที่

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

ชื่อเอกสาร
( รับรองสําเนาถูกตอง )

ทางบก กรมการ
ขนสงทางบก

4

รูปถายสีและรูปแบบยานพาหนะที่จะขออนุญาต โดยตองแสดงถึงขนาด
ของยานพาหนะทั้งความกวาง ความยาว ความสูง รัศมีวงเลี้ยว (Turning
Path) ระยะหางระหวางเพลา ระยะหางระหวางลอและยาง (ตามยาวและ
ตามขวาง) และแรงดันลมยางที่ใชงาน พรอมทั้งมีน้ําหนักลงเพลาตาง ๆ
พรอมทั้งรายการคํานวณน้ําหนักลงเพลาจากวิศวกรเครื่องกล ระดับไมต่ํา
กวาสามัญวิศวกร พรอมหนังสือรับรองของวิศวกรผูคํานวณ และสําเนา
ใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูคํานวณ (ฉบับ
จริง 1 ฉบับ / สําเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )

หนวยงานที่ไม
สังกัดกระทรวง
สภาวิศวกร สภา
วิศวกร

5

รายการคํานวณแรงที่เกิดขึ้นตอโครงสรางสะพาน และ/หรือโครงสรางชั้น
ทาง และ/หรือรัศมีวงเลี้ยว (Turning Path) โดยวิศวกรโยธาระดับไมต่ํา
กวาสามัญวิศวกร พรอมหนังสือรับรองของวิศวกรผูคํานวณ และสําเนา
ใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูคํานวณ (ฉบับ
จริง 1 ฉบับ / สําเนา 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม
( รับรองสําเนาถูกตอง )

หนวยงานที่ไม
สังกัดกระทรวง
สภาวิศวกร สภา
วิศวกร

6

รายละเอียดและเอกสารอื่นที่เกี่ยวของ ที่เปWนประโยชน)ตอการพิจารณา
ของกรมทางหลวงชนบท (ฉบับจริง 1 ฉบับ) เอกสารเพิ่มเติม

7

กรณีการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ หรือตามวัตถุประสงค)ของหนวยงาน
ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐอื่นใดที่ไดมีการ
มอบหมายใหผูอื่นดําเนินการแทน หรือใหสิทธิในการดําเนินการแกผูอื่น
แลวแตกรณี และมีความจําเปWนตองยื่นคําขออนุญาตตอผูอํานวยการทาง
หลวงชนบท ใหยานพาหนะเดินบนทางหลวงชนบท ใหหนวยงานของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐอื่นใดนั้นเปWนผูยื่นคําขออนุญาต
ตอกรมทางหลวงชนบท (ฉบับจริง 1 ฉบับ)เอกสารเพิ่มเติม

คาธรรมเนียม
ที่
1

รายละเอียดคาธรรมเนียม
ไมมีคาธรรมเนียม

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
0 บาท

ชองทางการรองเรียน
ที่
1

ชองทางการรองเรียน
ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ

ขนาด
ไฟล(
เอกสาร

ที่

ชองทางการรองเรียน
( 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)ประสานงานกาแกไขปdญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท หมายเลขโทรศัพท) สาย
ดวน 1146 0 2551 5000, 0 2551 5174-5 (เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย) เขตบางเขน กรุงเทพฯ
10220)

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 )

แบบฟอร)ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ที่

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล(เอกสาร

1

แบบ ข ๒

169.7 กิโลไบต)

2

หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

197 กิโลไบต)

หมายเหตุสรางโดยสมาชิก
แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค) กรมทางหลวงชนบท
วันที่สรางขอมูล
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 12:54 น.
แกไขโดยสมาชิก
ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค) กรมทางหลวงชนบท
วันที่แกไขขอมูลลาสุด
23 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:10 น.
ประวัติการเปลี่ยนสถานะ
วัน/เวลา

สถานะ

ผูดําเนินการ

23/07/2558 15:10
น.

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

ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค) กรมทางหลวง
ชนบท

23/07/2558 12:55
น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนาหนวยงาน
(Reviewer)

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค) กรมทางหลวง
ชนบท

เหตุผล

