คูมือสําหรับประชาชน: การจายเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม

1. ชื่อกระบวนงาน : : การจายเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
2. หนวยงานเจ&าของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
3. ประเภทหนวยงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูกระบวนงาน : อนุญาต
5. กฎหมายที่ให&อํานาจอนุญาต หรือที่เกี่ยวข&อง:
1) พ.ร.บ.วาด+วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญด+านเศรษ
7. พื้นที่ให&บริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูใน
ภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข&อบังคับ/ข&อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข&อกําหนด ฯลฯ 1 วันทําการ
9. ข&อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
84.4
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
334
จํานวนคําขอที่น&อยที่สุด
5
10. ชื่ออ&างอิงของคูมือประชาชน (สําเนาคูมือประชาชน) การจายเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูก
เวนคืน
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)
หมายเหตุ-

3. สถานที่ให&บริการ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท 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
ที่

สถานที่ / ชองทางการให&บริการ

ระยะเวลาเป=ดให&บริการ

1

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค เลขที่ 162/1 หมู 1 ต.
นครสวรรคออก อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000/โทรศัพท 056802720-22/โทรสาร 056-802720-22 / ติดตอด+วยตนเอง ณ
หนวยงาน

เป>ดให+บริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเว+นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพัก
เที่ยง)

2

สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1-18 / ติดตอด+วยตนเอง ณ
หนวยงาน

เป>ดให+บริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเว+นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 15:30 น.

3

ติดตอด+วยตนเอง ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท
Rural Roads One Stop Service Center เลขที่ 9 ถนน
พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ / ติดตอด+วย
ตนเอง ณ หนวยงาน

เป>ดให+บริการวัน จันทร ถึง วันศุกร
(ยกเว+นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพัก
เที่ยง)

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถ+ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ
1. ผู+ประสงคทดสอบวัสดุกรอกข+อมูลคําร+อง ตามแบบฟอรมที่
กําหนด
2. ตัวอยางวัสดุที่นํามาทดสอบ ต+องมีจํานวนและปริมาณตามบัญชีแนบแบบฟอรมที่กําหนด
3. ชําระคาธรรมเนียมการทดสอบวัสดุ ในวันยื่นขอรับบริการ
"ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจ+าหน+าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ+วนตามที่ระบุไว+ในคูมือ
สําหรับประชาชนเรียบร+อยแล+ว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถ+วนและ/หรือมีความบกพรองไม
สมบูรณเป_นเหตุให+ไมสามารถพิจารณาได+เจ+าหน+าที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ต+องยื่นเพิ่มเติมโดยผู+ยื่นคําขอจะต+องดําเนินการแก+ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่
กําหนดในบันทึกดังกลาวโดยเจ+าหน+าที่และผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบ
สําเนาบันทึกความพรองดังกลาวให+ผู+ยื่นคําขอหรือผู+ได+รับมอบอํานาจไว+เป_นหลักฐาน หากผู+ยื่นคําขอไมดําเนินการ
แก+ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจ+าหน+าที่จะคืนคําขอพร+อมทั้งแจ+ง
เป_นหนังสือให+ทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผู+ยื่นคําขอจะอุทธรณคําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได+"

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ขั้นตอน

ระยะเวลา

หนวยงานผู&รับผิดชอบ

1

ประเภท การตรวจสอบเอกสาร
1.1 ตรวจสอบความถูกต+อง ครบถ+วนของคําขอเอกสาร 1.2
ตรวจสอบจํานวนและปริมาณตัวอยางวัสดุที่นําสงทดสอบ
()

90 นาที

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

2

ประเภท การพิจารณา
2.1 เจ+าหน+าที่ประเมินคาธรรมเนียมการทดสอบวัสดุ (15
นาที) 2.2 ผู+ประสงคทดสอบวัสดุชาํ ระคาธรรมเนียม (15
นาที)

30 นาที

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

3

ประเภท การพิจารณา
2.3 เจ+าหน+าที่ทําการทดสอบวัสดุ และออกผลการทดสอบ *
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับรายการการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพ
วัสดุตามระเบียบกรมทางหลวงชนบท

17 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

4

ประเภท การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ลงนามรับรองผลและลงนามในหนังสือแจ+งผลการทดสอบ
วัสดุ

1 วันทํา
การ

กระทรวงคมนาคม กรมทาง
หลวงชนบท กรมทางหลวง
ชนบท

ระยะเวลาดําเนินการรวม
18 วันทําการ
การลดขั้นตอน
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล+ว 18 วันทําการ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ที่
1

ชื่อเอกสาร
ข+อมูลทั่วไปที่จําเป_นในการกรอกแบบฟอรม
(สําเนา 1 ชุด) เอกสารเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู&ออกเอกสาร
กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง
ชนบท กรมทางหลวงชนบท

ขนาดไฟล
เอกสาร
15.91
กิโลไบต

คาธรรมเนียม

ที่
1

รายละเอียดคาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียมสามารถดูได+จาก แบบฟอรมตัวอยางและคูมือการ
กรอก
()

คาธรรมเนียม (บาท/ร&อย
ละ)
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

ศูนยประสานการแก+ไขปbญหาตามข+อร+องเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบทหมายเลขโทรศัพท 0 2551
5000 ,0 2551 5174 - 5 (เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ/ 10220)
( (รองเรียนดวยตนเอง/ไปรษณีย) )

3

ศูนยบริการประชาชน 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 )

แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
#

ชื่อเอกสาร

ขนาดไฟล
เอกสาร

1

อัตราคาธรรมเนียมการทดสอบวัสดุ

518.08
กิโลไบต

2

แบบ สวว-QC-09 "บันทึกนําสงวัสดุ ดิน วัสดุคัดเลือก ลูกรัง หินคลุก หิน ทราย คอนกรีต
เหล็กเสริม"

982.1
กิโลไบต

3

แบบ สวว-QC-10 "บันทึกนําสงตัวอยางวัสดุ ออกแบบ Prime Coat, Cape Seal, Slurry
Seal, AC, Concrete Mix Design, ก+อนตัวอยาง Unconfined, ก+อนตัวอยาง AC "

923.04
กิโลไบต

4

แบบ สวว-QC-11"บันทึกนําสงตัวอยางวัสดุ Pavement Recycling Design, Soil
Cement Design"

968.66
กิโลไบต

5

แบบ สวว-QC-12 "รายละเอียดก+อนตัวอยางคอนกรีต"

661.06
กิโลไบต

6

แบบ สวว-QC-13 "บันทึกนําสงตัวอยางวัสดุ Pavement Recycling Design (แปลง
ทดสอบ)"

676.02
กิโลไบต

7

แบบ สวว-QC-14 "ขอเจ+าหน+าที่ออกแบบสวนผสมสําหรับแปลงทดสอบ Pavement
Recycling"

610.8
กิโลไบต

8

แบบ สวว-QC-15 "ขอเจ+าหน+าที่ทดสอบวัสดุชั้น Recycled Base Course"

635.24
กิโลไบต

9

แบบ สวว-QC-16 "ปoายจราจร"

1.07
เมกกะไบต

หมายเหตุสร+างโดยสมาชิก แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค กรมทางหลวงชนบท
วันที่สร+างข+อมูล 23 กรกฎาคม 2558 เวลา 13:00 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 13:01 น.

รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน+าหนวยงาน
(Reviewer)

แขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค กรมทางหลวง
ชนบท

เหตุผล

