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คํานํา
กรมทางหลวง เปนหนวยงานหนึ่งของสวนราชการที่กอตั้งมายาวนานกวา 97 ป มีหนาที่
รับผิดชอบหลักในการพัฒนาโครงขายทางหลวง และดูแลรักษาเสนทางใหการเดินทางคมนาคมขนสง
ทุกประเภทบนทางหลวง ถึงจุดหมายปลายทางไดอยางสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งปจจุบันดูแล
รับผิดชอบเสนทางกวา 50,000 กิโลเมตร ครอบคลุมทางหลวงสายหลักและสําคัญทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
โดยกรมทางหลวงไดมอบหมายหนาที่ที่สาํ คัญใหหนวยงานภายใน ทําหนาที่หลักในการบริหารจัดการดูแล
รักษาสภาพทางหลวงแผนดิน ใหสามารถใชงานไดดีตลอดทั้งป ซึ่งภารกิจหลักที่สําคัญนี้อยูในความ
รับผิดชอบของ “สํานักทางหลวง” ที่กระจายครอบคลุมอยูทวั่ ประเทศ และในปจจุบันมีอยูดว ยกัน 15 แหง
ซึ่งการบริหารจัดการของสํานักทางหลวงเปรียบเสมือนฟนเฟองเล็ก ๆ ที่คอยขับเคลื่อนใหการเดินทางไปสู
จุดมุงหมายปลายทางอยางปลอดภัย
เพื่อเอื้อประโยชนโดยตรงกับการบริหารองคกรภายในของสํานักทางหลวง หนังสือเลมนี้เปนเพียง
สวนหนึง่ ในการรวบรวมขอมูลทั้งหมด ทั้งหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน
เพื่อใหเขาใจขั้นตอนกระบวนงานตาง ๆ และนํามาประยุกตใชใหสามารถบริหารงานไดอยางราบรื่น สอดคลอง
กับภารกิจและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร
คณะผูจัดทํามีความมุง หวังใหขอมูลนี้ เปนประโยชนตอผูบ ริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ านทราบถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ และสามารถดําเนินการไดอยางถูกตอง
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ประวัติความเปนมาของสํานักทางหลวง
ป พ.ศ.2457 กรมทางยังมีฐานะเปน “กองทาง” ในสังกัดของกรมโยธาเทศบาลกระทรวงมหาดไทย และมี
หนวยงานทางใน 4 ภูมิภาคของประเทศ คือ กองทางภาคเหนือ (ลําปาง) กองทางภาคกลาง (พระนคร) กองทางภาคใต
(สงขลา) และกองทางภาคอีสาน (ขอนแกน) ตอมาในป พ.ศ.2484 กองทางไดยกฐานะเปน “กรมทาง” สังกัดกระทรวง
คมนาคม และเปลี่ยน สวนราชการเดิมที่เรียกวา “ภาค” เปน “เขตการทาง” โดยจัดตั้งเขตการทางขึ้นจํานวน 9 เขตการทาง
ในป พ.ศ.2495 และป พ.ศ.2531 จัดตั้งเขตการทางเพิ่มขึ้นอีกเปน 12 และ 15 เขตการทาง ตามลําดับ ป พ.ศ.2534
เปลี่ยนชื่อเปน สํานักงานทางหลวงที่ 1 - 15 โดยกําหนดลําดับเริ่มตนจาก สํานักทางหลวงที่อยูในระดับเสนรุงจากเหนือ
สูใตของประเทศ พ.ศ.2538 ยกฐานะจาก สํานักงานทางหลวงที่ 1 - 15 เปน สํานักทางหลวงที่ 1 - 15 ดังนี้คือ
1. สํานักทางหลวงที่ 1 (เชียงใหม)
2. สํานักทางหลวงที่ 2 (แพร)
3. สํานักทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
4. สํานักทางหลวงที่ 4 (พิษณุโลก)
5. สํานักทางหลวงที่ 5 (ขอนแกน)
6. สํานักทางหลวงที่ 6 (เพชรบูรณ)
7. สํานักทางหลวงที่ 7 (อุบลราชธานี)
8. สํานักทางหลวงที่ 8 (นครราชสีมา)
9. สํานักทางหลวงที่ 9 (ลพบุรี)
10. สํานักทางหลวงที่ 10 (สุพรรณบุรี)
11. สํานักทางหลวงที่ 11 (กรุงเทพ)
12. สํานักทางหลวงที่ 12 (ชลบุรี)
13. สํานักทางหลวงที่ 13 (ประจวบคีรีขันธ
14. สํานักทางหลวงที่ 14 (นครศรีธรรมราช)
15. สํานักทางหลวงที่ 15 (สงขลา)
หมายเหตุ : ตามคําสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.15/10/2552 เรื่อง การจัดตั้งสํานักงานทางหลวง ตาก มหาสารคาม และ
กระบี่ (สุราษฎรธานี) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2552 กรมทางหลวงไดจัดตั้งสํานักงานทางหลวงเพิ่มอีก 3
แหง เพื่อใหการควบคุม ดูแล และบํารุงรักษาทางหลวงเปนไปอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม
จึงทําการปรับบทบาทภารกิจของ ศูนยสรางทางตาก มหาสารคาม และสุราษฎรธานี เปนสํานักงานทางหลวง
ตาก มหาสารคาม และกระบี่ (สุราษฎรธานี) ตามลําดับ
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บทที่ 2
การบริหารงานของสํานักทางหลวง
2.1

โครงสรางการบริหารงานของสํานักทางหลวง

ผส.ทล./ผส.งล.

รส.ทล.1 / รส.งล.1

** แขวงการทาง/
สํานักงานบํารุงทาง

รส.ทล.2 / รส.งล.2

ฝายบริหารงานทั่วไป

สวนวางแผน

สวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

สวนสํารวจและออกแบบ

สวนควบคุมงานกอสรางทาง

สวนตรวจสอบและวิเคราะห
ทางวิศวกรรม

สวนเครื่องจักรกล

สวนอํานวยความปลอดภัย

หมายเหตุ

*

โครงสรางการบริหารของสํานักทางหลวงเปนไปตามหนังสือของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.1009.3/64
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2545 และหนังสือของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร.1009.3/146 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2545 และหนังสือของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.34/35 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2546 และแผนภูมิการ
แบงงานภายใน และอัตรากําลังของสํานักทางหลวง แนบทายคําสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/23/2546
ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2546

** โครงสรางการบริหารงานของแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ขึ้นตรงตอสํานักทางหลวงแตการ
ปฏิบัติงานภายในแขวงการทาง ขึ้นตรงตอนายชางแขวงการทาง/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง
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2.2

ผังกระบวนการทํางานของสํานักทางหลวง

หนวยงานหลัก
งานตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม

งานกอสรางทาง
งานแผนงาน
นโยบาย
กรมทางหลวง/
ประชาชน/
กรมทางหลวง

แขวงการทาง/
สํานักงาน
บํารุงทาง

งานเครื่องจักรกล

การ
ประเมิน
ผล

งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

งานสํารวจและ
ออกแบบ

งานกฎหมาย

งานอํานวยความปลอดภัย

งานสถิติ
วิเคราะห

งานการเงิน
และบัญชี

งาน
ประชาสัมพันธ

งาน
ใหบริการ

หนวยงานยอย

งานจัดการ
ขอรองเรียน

งานจัดหาและการ
บริหารพัสดุ

ความพึง
พอใจของ
แขวงการ
ทาง /
ประชาชน
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2.3

อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักทางหลวง

ผูอํานวยการสํานักทางหลวง ปฏิบัติงานดังนี้
1. กํากับ ดูแลการบริหารงานของแขวงการทางและหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ
2. พิจารณาอนุมัติ กํากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของ ฝายบริหารงานทั่วไป
สวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สวนควบคุมงานกอสรางทาง สวนเครื่องจักรกลสวนแผนงาน สวนสํารวจและออกแบบ
สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม สวนอํานวยความปลอดภัยและงานอื่น ๆ
รองผูอํานวยการสํานักทางหลวง ตําแหนงที่ 1 ปฏิบัติงานดังนี้
1. กํากับดูแลการบริหารงานของแขวงการทางตามที่ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักทางหลวง
2. กํากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของฝายบริหารงานทั่วไป สวนกฎหมายและ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน สวนควบคุมงานกอสรางทาง สวนเครื่องจักรกล และงานอื่นๆ
3. จัดประชุม อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน
สังกัดสํานักทางหลวง
รองผูอํานวยการสํานักทางหลวง ตําแหนงที่ 2 ปฏิบัติงานดังนี้
1. กํากับดูแลการบริหารงานของ แขวงการทาง และหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ ตามที่ไดรับมอบหมาย
จาก ผูอํานวยการสํานักทางหลวง
2. กํากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของ สวนวางแผน สวนสํารวจและออกแบบ
สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม สวนอํานวยความปลอดภัย และงานอื่น ๆ
หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานดังนี้
1. ตรวจสอบ ควบคุมดูแลหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ คือ งานสารบรรณและสัญญา งานงบประมาณ
บัญชีและการ-เงิน งานพัสดุ
2. ประชาสัมพันธเผยแพรงานของสํานักทางหลวง
3. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูอํานวยการสวนวางแผน ปฏิบัติงานดังนี้
1. ตรวจสอบ ควบคุมการจัดทําแผนงานของสํานักทางหลวง และตรวจสอบแผนการดําเนินการ
2. ควบคุม ตรวจสอบ รวบรวมการจัดเก็บขอมูลทางสถิติ รายงานความกาวหนาและสรุปผลงาน
3. วางแผนการใชเครื่องจักร ยานพาหนะและเครื่องมือในการปฏิบัติงานของ สํานักทางหลวงและหนวยงาน
ในสังกัด

5
ผูอํานวยการสวนสํารวจและออกแบบ ปฏิบัติงานดังนี้
1. ตรวจสอบควบคุม งานสํารวจและออกแบบ จัดทําแผนที่แนวทางและเขตทาง แผนที่ทางกอสราง แผนภูมิ
แผนผังตาง ๆ ตลอดจนผังบริเวณ ของสํานักทางหลวงหนวยงานในสังกัด
ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม ปฏิบัติงานดังนี้
1. ตรวจสอบ ควบคุมงานสํารวจแหลงวัสดุและสํารวจความเสียหายของผิวจราจรในดานโครงสรางของทาง
2. ตรวจสอบ ควบคุมงานวิเคราะหวัสดุและออกแบบสวนผสมวัสดุ ออกแบบแนะนําโครงสรางทาง ตลอดจน
ติดตามประเมินผลงาน
หัวหนาสวนอํานวยความปลอดภัย ปฏิบัติงานดังนี้
1. ควบคุมการดําเนินงานดานความปลอดภัย ในการจราจรบนทางหลวง ใหเปนไปตามระเบียบและมาตรฐาน
ที่กําหนด.
2. ตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเกี่ยวกับสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
3. วางแผนดําเนินการ ซอมบํารุงดูแลรักษา งานจราจรสงเคราะห และตรวจสอบการบรรทุกน้ําหนักเกิน ในพื้นที่
รับผิดชอบของ สํานักทางหลวง
หัวหนาสวนงานกอสรางทาง ปฏิบัติงานดังนี้
1. จัดทําแผนดําเนินการกอสรางใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับการอนุมัติ
2. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานกอสรางทางใหเปนไปตามรูปแบบ และแผนดําเนินการที่กําหนด
หัวหนาสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปฏิบัติงานดังนี้
1. ควบคุมการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในเขตทาง จัดหาและรักษาที่ดิน นอกเขตทาง
2. ดําเนินการ / ประสานงานกับหนวยงานอื่น ในการขยายเขตทาง และจัดทําทะเบียนประวัติที่ดิน ทั้งในและนอก
เขตทาง
3. พิจารณา วินิจฉัย ตีความ ใหความเห็น ดําเนินการและเสนอแนะ ทางดานกฎหมาย
ผูอํานวยการสวนเครื่องจักรกล ปฏิบัติงานดังนี้
1. วางแผนการดําเนินการปรับซอม บํารุงรักษาใหสอดคลองกับแผนการใชเครื่องจักรและยานพาหนะ ฯลฯ
2. ควบคุมการดําเนินการปรับซอม ตรวจสอบ ทําประวัติเครื่องจักร ยานพาหนะ และเครื่องมือกล
นายชางแขวงการทาง / ผูสํานักบริหารบํารุงทาง ปฏิบัติงานดังนี้
1. ควบคุมดูแล การบริหารงานและบํารุงรักษาทางหลวง
2. พิจารณา อนุมัติ กํากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตาม ประเมินผลงาน ของหนวยงานภายในสังกัด
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บทที่ 3
งานของหนวยงานหลัก
3.1 งานแผนงาน
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติงานในการจัดทําแผนงานบํารุงปกติ แผนเครื่องจักรยานพาหนะ ,EPRM (Equipment
Programming for Routine Maintenance)ของสํานักทางหลวง. การจัดทําแผนความตองการเบื้องตนของงานบํารุงทาง
และงานกอสรางโครงการยอย และเปนแนวทางในการตรวจสอบแผนงานรายประมาณการงบบํารุงปกติ งบบริหาร
ดําเนินงาน งานบํารุงพิเศษ งานอํานวยความปลอดภัย งานกอสรางโครงการยอย ของสํานักทางหลวง แขวงฯ และ
สํานักงานบํารุงทางใหถูกตองและเปนไปตามขอกําหนด
ขอบขาย
ครอบคลุมการดําเนินงานในเรื่อง
1. การจัดทํา และตรวจสอบแผนงานรายประมาณการงบบํารุงปกติของสํานักทางหลวง
2. การรวบรวมความตองการงบประมาณของแขวงฯ และสํานักงานบํารุงทาง, พิจารณาความเหมาะสม
จัดลําดับความสําคัญ เสนอสํานักฯเจาของงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทําแผนและขอสนับสนุนงบประมาณ
3. การตรวจสอบ แผนงานรายประมาณการ ของงานตางๆ
เอกสารอางอิง
1. คูมือการวิเคราะหความเสียหายของทางตามระบบบริหารงานบํารุงทาง TPMS
2. คูมือวิเคราะห ระบบ Budgeting Module
3. หลักการจําแนกรายจายตามงบประมาณสํานักงบประมาณ
4. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 คําสั่งกรมทางหลวงที่ บ.1/258/2546
5. บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/12/4804 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543 เรื่อง ปรับปรุงรหัสงานบํารุงทาง
บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/4137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 เรื่อง ขอปรับปรุงรายละเอียดรหัสงานเสริมผิวแอสฟลต
(2200)
6. บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/14 ลงวันที่ 4 มกราคม 2544 เรื่อง การปรับปรุงรูปแบบแผนงาน รายประมาณการงานบํารุงปกติ
7. คูมือ การวางแผนเครื่องจักร / ยานพาหนะ งานบํารุงปกติ Equipment Programming for Routine
Maintenance (EPRM) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1, กองบํารุง, กรกฎาคม 2535
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8. บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/3958 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เรื่อง การปรับปรุงรูปแบบแผนงาน
รายประมาณการ
9. คูมือ การปฏิบัติงานฉุกเฉิน การดําเนินการเกี่ยวกับงานที่เกิดอุบัติภัย รหัส8000, กองบํารุง กรมทางหลวง, มิถุนายน 2543
10. คูมือเดรื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค1 ฉบับป พศ.2531, กรมทางหลวง, กุมภาพันธ 2531
11. คูมือเดรื่องหมายควบคุมการจราจร ภาค2 ฉบับป พศ.2533, กรมทางหลวง, มกราคม 2533
12. เอกสาร กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย เรื่องเหตุอันควรในการพิจารณา, กองวิศวกรรมจราจร, กรม
ทางหลวง, ธันวาคม 2544
13. วิทยุกองวิศวกรรมจราจร ที่ คค 0611/ว/5900 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 ใหปรับปรุงรูปแบบ
แผนงานรายประมาณการ
14. ขอแนะนําในการจัดทําแผนงาน รายประมาณการ และการดําเนินการอื่นๆ ในกิจกรรม อํานวยความ
ปลอดภัย เพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนนป 2548 การทําใหถนนปลอดจุดเสี่ยงภัย (อํานวยความปลอดภัย) ตาม
บันทึกสํานักอํานวยความปลอดภัย ที่ คค 0635(ง)/ศ.5641 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2547
15. รายละเอียดสําหรับจัดลําดับความสําคัญ งานโครงการยอย และแบบฟอรมงานโครงการยอย ตาม
บันทึกขอความ ที่ คค 0623/3/ง.1/3180 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546เรื่อง ขอตั้งงบประมาณโครงการยอยปงบประมาณ
2548
16. บันทึกขอความ สํานักอํานวยความปลอดภัย ที่ คค 0635(บ)/ท.190 ลงวันที่ 12 มกราคม 2547
เรื่อง แผนงานอํานวยความปลอดภัย ป 2548 – 2551
17. เอกสารทางวิชาการ งานบํารุงรักษาทางหลวง เรื่อง คูมือการคิดคาปริมาณงาน และงานบํารุงปกติ,
กองบํารุง, กรมทางหลวง, 1 เมษายน 2536
18. คูมือ การประเมินราคางานกอสราง กรมทางหลวง จัดทําโดย คณะทํางานเพื่อกําหนดหลักเกณฑ
มาตรฐาน กิจกรรมกอสรางงานทาง พฤศจิกายน 2543
19. คูมือ การจัดทําแผนงานกอสรางสะพานและทออุโมงค คสล. โดยวิธีดําเนินการเองสําหรับกรมทาง
หลวงและคูมือ การจัดทําแผนงานกอสรางทาง โดยวิธีดําเนินการเองสําหรับกรมทางหลวง โดยคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจ พิจารณาจัดทําหลักเกณฑ การคํานวณราคาคางานตอหนวย (Unit Cost) ของงานกอสรางทาง งานสะพาน และทอ
อุโมงค คสล. กันยายน 2545
20. บันทึกขอความ เรื่อง กําหนดราคาพื้นฐานของวัสดุกอสราง ประจําเดือน แจงโดย สํานักงาน
มาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง
21. แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ป 2537 (Standard Drawing for Highway Construction,1994)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. งานแผนงานเบื้องตน
- งานบํารุงปกติ
ผูรับผิดชอบ
แขวงการทาง
หน.ฝายแผนงาน

วผ.ทล.
ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เสนอแผนงานบํารุงปกติและแผนเครื่องจักรยานพาหนะ (EPRM)
2. ตรวจทานรายละเอียดแผนงานบํารุงปกติ และแผนเครื่องจักร
ยานพาหนะ
2.1 สายทางในความควบคุม
2.2 รายละเอียดสายทาง
2.3 คาแฟคเตอรสายทาง
2.4 คาใชจายบํารุงปกติ
2.5 คาเชาและคาบริการเครื่องจักรฯ
3. ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวเสนอ ผส.ทล.
4. พิจารณาหากเห็นชอบ ลงนามแลวสงสํานักบริหารบํารุงทางเพื่อขอ
จัดสรรงบประมาณตอไป

- งานบํารุงพิเศษ , งานอํานวยความปลอดภัย และงานโครงการยอย
ผูรับผิดชอบ
แขวงการทาง
หน.ฝายแผนงาน
วผ.ทล.
ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เสนอแผนงาน ฯ
2. ตรวจทานและจัดลําดับความสําคัญ แยกตามรหัสงานหรือกิจกรรม
3. จัดทําแผนงานเบื้องตนของ สทล. แผนตามรหัสงานหรือกิจกรรม
4. ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม แลวเสนอ ผส.ทล.
5. พิจารณาเห็นชอบ ลงนาม แลวสงหนวยงานสวนกลางที่ รับผิดชอบซึ่ง
ไดแก
- สํานักบริหารบํารุงทางสงแผนงาน บํารุงรักษาทาง
- สํานักอํานวยความปลอดภัย สงแผนงาน อํานวยความลอดภัย
- สํานักวางแผน สงแผนงาน โครงการยอย เพื่อขอจัดสรร
งบประมาณตอไป
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- งานบริหาร ดานดําเนินงานของสํานักทางหลวง
ผูรับผิดชอบ
หน.ฝายบริหารทั่วไป

หน.งานบัญชีและการเงิน
หน.ฝายบริหารทั่วไป
วผ.ทล.
ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สํารวจและรวบรวมขอมูลความตองการ งบประมาณงานบริหารดานดําเนินงาน
แลวสั่งการหัวหนางานบัญชีและการเงิน ดําเนินการจัดทําแผนงานบริหาร ดาน
ดําเนินงาน
2. ศึกษารายละเอียดและวิเคราะหขอมูล ความตองการของสํานักทางหลวง
จัดทําแผนงานบริหารดานดําเนินการ เสนอ หน.ฝายบริหารทั่วไป
3. ตรวจทานความถูกตองและความเหมาะสม ของแผนงานบริหารดานดําเนินการ
แลวเสนอ วผ.ทล.
4. ตรวจสอบแผนงาน แลวเสนอ ผส.ทล.
5. พิจารณาเห็นชอบ แลวสง สํานักบริหารบํารุงทาง เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
ตอไป

2. งานแผนรายประมาณการของแขวงการทาง
ผูรับผิดชอบ
แขวงการทาง
หน.ฝายแผนงาน

วผ.ทล.
ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1 . เมื่อแขวงการทางไดรับทราบการเห็นชอบแผนเบื้องตน ใหจัดทําแผนราย
ประมาณการแตละงานหรือกิจกรรม สงสํานักทางหลวง
2. ตรวจทานแผนรายประมาณการ
- แบบฟอรมแผนฯ
- รายละเอียดการดําเนินการ
- ปริมาณและคางาน
แลวเสนอ วผ.ทล.
3. ตรวจแผนรายประมาณการแลวเสนอ ผส.ทล.
4. พิจารณาอนุมัติ แลวสงแลวสงหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบ ซึ่งไดแก
- สํานักบริหารบํารุงทาง สงแผนงานบํารุงรักษาทางและแผนบริหารงาน
ดําเนินงาน
- สํานักอํานวยความปลอดภัย สงแผนงานอํานวยความปลอดภัย
- สํานักวางแผน สงแผนงานโครงการยอย
เพื่อขอจัดสรรงบประมาณตอไป
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3. งานแผนรายประมาณการของสํานักทางหลวง
- งานบริหารดานดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
หน.งานบัญชีและการเงิน
หน.ฝายบริหารทั่วไป
วผ.ทล.
ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อไดรับแจงเห็นชอบงบประมาณบริหารดานดําเนินการแลว ใหจัดทําแผนราย
ประมาณการตามแบบที่กําหนด
2. ตรวจสอบแผนรายประมาณการ แลวเสนอ วผ.ทล.
3. ตรวจทานแผนรายประมาณการ แลวเสนอ ผส.ทล.
4. พิจารณาอนุมัติ แลวสง สํานักบริหารบํารุงทาง เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
ตอไป

- งานบํารุงทาง
ผูรับผิดชอบ
หน.ฝายแผนงาน
วผ.ทล.
ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อไดรับแจงเห็นชอบงบประมาณงานบํารุงทางแลว ใหจัดทําแผนราย
ประมาณการตามแบบที่กําหนด
2. ตรวจแผนรายประมาณการ แลวเสนอ ผส.ทล.
3. พิจารณาอนุมัติ แลวสง สํานักบริหารบํารุงทาง เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
ตอไป
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3.2 งานสํารวจและออกแบบ
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับงานสํารวจและออกแบบของสํานักทางหลวง
ขอบขาย
ครอบคลุมการดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจและการออกแบบทางของสํานักทางหลวง โดยการสํารวจทาง
จะดําเนินการวางแนวศูนยกลางทาง ( PROFILE ), การทําระยะตามยาว ( PROFILE ) การทําระดับตามขวาง ( X-SECTION )
การทําหมุด พยานหลักฐานระดับ (BENCHMARK) การวัดระยะและทําหมุดพยาน REFERENCE การเก็บ รายละเอียด
สองขางทาง การสํารวจรายละเอียดชองน้ํา (สะพาน-ทอ-อุโมงค ค.ส.ล.) และการเขียนแผนที่ PLAN & PROFILE และ
การออกแบบจะเปนการออกแบบในรายละเอียด และการสรุปปริมาณงาน
เอกสารอางอิง
1. STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY CONSTRUCTION (1994)
2. คูมือการออกแบบงานทาง เลมที่ 1 – 2
3. เอกสารการออกแบบทางแยก ทางตางระดับ และอุโมงคทางหลวง (2550)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การสํารวจทาง
ผูรับผิดชอบ
วบ.ทล.
ผส.ทล.
หน.ฝายสํารวจ

วบ.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทําแผนงานสํารวจทางประจําป
2. พิจารณาเห็นชอบแผนงานสํารวจทางประจําป
3. จัดเตรียมอุปกรณเครื่องมือและเจาหนาที่
4. ดําเนินการสํารวจ
4.1 วางแนวศูนยกลางทาง
4.2 วัดระยะทางและออกหมุดพยาน (REFERENCE)
4.3 ทําหมุดหลักฐานระดับ (BENCHMARK )
4.4 ทํารูปตัดตามแนวยาว ( PROFILE )
4.5 ทํารูปตัดตามแนวขวาง ( CROSS-SECTION )
4.6 สํารวจรายละเอียดสองขางทาง
4.7 สํารวจรายละเอียดชองน้ํา
4.8 เขียนแบบ PLAN & PROFILE
4.9 เขียน ( CROSS-SECTION )
4.10 เขียนผัง ชองน้ํา และรวบรวมเสนอ วบ.ทล.
5. ตรวจสอบความครบถวนและถูกตองแลวสงออกแบบตอไป
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2. งานออกแบบ
ผูรับผิดชอบ
วบ.ทล.
หน.ฝายออกแบบ

วบ.ทล.
ผส.ทล.
วบ.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. สั่งการหน.ฝายออกแบบพรอมแบบสํารวจ
2. ดําเนินการ ดังนี้
2.1 ศึกษาแบบ PLAN & PROFILE , CROSS-SECTION และผังชองน้ํา พรอม
ตรวจสอบภาคสนามเพิ่มเติม
2.2 ดําเนินการออกแบบรายละเอียด ( DETAILS DESIGN) จัดทําแบบกอสราง
2.3 ตรวจสอบรายละเอียดแบบกอสรางและคํานวณปริมาณงาน และจัดทําสรุป
ปริมาณงาน ( SUMMARY OF QUANTITIES)
2.4 รวบรวมเสนอ วบ.ทล.
3. ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม แลวเสนอ ผส.ทล.
4. พิจารณาอนุญาตแบบกอสราง
4.1 จัดพิมพแบบและจัดสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3.3 งานตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางดําเนินการเกี่ยวกับงานตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรมของสํานักทางหลวง
ขอบขาย
ครอบคลุมเรื่องการออกแบบแนะนําโครงสรางทาง, การทดลองวัสดุ, การควบคุมและแนะนํา, การออกแบบ
สวนผสมวัสดุผิวทาง และการสอบเทียบเครื่องมือทดลอง
เอกสารอางอิง
1. มาตรฐานงานทาง สํานักวิเคราะหวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
2. วิธีการทดลองวัสดุกอสราง กรมทางหลวง เลมที่ 1 มกราคม 2530
3. วิธีการทดลองวัสดุกอสราง กองวิเคราะหและวิจัย กรมทางหลวง เลมที่ 2 สิงหาคม 2519
4. บทความทางวิชาการ เรื่องการออกแบบชั้นทางและเทคนิคธรณี กองวิเคราะห และวิจัยกรมทางหลวง เลมที่ 4
มกราคม 2532
5. ASTM 14 C 702 เรื่อง STANDARD METHODS FOR REDUCING FIELD SAMPLES OF AGGREGATE TO
TESTING SIZES
6. รายละเอียดการควบคุมวัสดุสรางทาง งานควบคุมและแนะนํา กองวิเคราะหและวิจัย กรมทางหลวง ตุลาคม
2528
7. ASTM 14 C 75 เรื่อง STANDARD METHODS SAMPLING OF AGGREGATE
8. TRANSPORTATION MATERIALS & METHODS OF SAMPLING AND TESTING PAST ll
9. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับงานระบายน้ํา เลขที่ มอก. 128-252
10. บทความทางวิชาการ เรื่องวัสดุแอสฟลตและผิวทาง กองวิเคราะหและวิจัย กรมทางหลวง เลมที่ 1 มกราคม
2532
11. บทความทางวิชาการ เรื่องกลศาสตรของดินและวัสดุมวลรวม กองวิเคราะหและวิจัย เลมที่ 2 มกราคม 2532
12. มาตรฐานขอกําหนดของกรมทางหลวง ที่ ทล.ก.408/2536 เรื่อง SPECIFICATION FOR POLYMENT
MODIFIED ASPHALT CEMENT FOR ASPHALT CONCRETE (ASPHALT CONCRETE OR HOT MIX ASPHALT
13. หลักการและอัตราคาธรรมเนียม การทดลองและตรวจสอบคุณภาพวัสดุ พ.ศ. 2546 กรมทางหลวง กระทรวง
คมนาคม
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
นายชางแขวงการทาง

ผส.ทล.
วว.ทล.
เจาหนาที่ฝายงานสนาม
วว.ทล.
เจาหนาที่ฝายทดลอง

วว.ทล.

วว.ทล.
ผส.ทล.
วว.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ทําหนังสือขอตัวเจาหนาที่สวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง
วิศวกรรม ไปเก็บตัวอยางวัสดุควบคุมงานและแนะนําดาน
คุณภาพวัสดุในสนาม
2. พิจารณาลงนามในบันทึกสั่งการแลวสงใหผูอํานวยการสวน
ตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม ดําเนินการ
3. สงเจาหนาที่งานสนาม พรอมหนังสือสงตัวไปรายงานตัวที่
แขวงการทาง เพื่อปฏิบัติงานสนาม
4. เก็บตัวอยางวัสดุ เพื่อสงไปทําการ ทดลองในหองปฏิบัติการ
ตามสัญญา และระเบียบที่เกี่ยวของ
5. สั่งการใหเจาหนาที่งานทดลองดําเนินการทดลองวัสดุ
6. ทําการทดลองตามวิธีการทดลองวัสดุนั้นๆ แลวเสนอรายงาน
ผลการทดลองให ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง
วิศวกรรมพิจารณา
7. พิจารณาผลการทดลอง
ถาผลการทดลองใชได ใหดําเนินการตามขอ 5.8 ตอไป
หากผลการทดสอบใชไมได ใหแกไขหรือเปลี่ยนแหลงวัสดุ
แลวดําเนินการตาม ขอ 4 –6
8. เสนอรายงานผลการทดลอง
9. ลงนามอนุมัติรายงานผลการทดลอง
10. สงรายงานและสําเนาใหผูเกี่ยวของทราบและจัดเก็บ
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3.3.1 วิธีการเก็บตัวอยาง
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการควบคุมการเก็บตัวอยางวัสดุใหเปนตัวแทนของวัสดุทั้งหมด (REPRESENTATIVE SAMPLE) ให
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมทางหลวง
ขอบขาย
เปนการเก็บตัวอยางวัสดุทั้งจากแหลงและรายทางที่หนางานหรือที่ผสมและตีแผบนถนน โดยการเก็บจากแหลง
รวมถึงการเปดบอวัสดุหรือการเก็บจาก STOCK PILE และโรงโม เพื่อเปนการควบคุมการเก็บตัวอยางวัสดุใหเปนตัวแทน
ของวัสดุทั้งหมด
เอกสารอางอิง
1.1 ASTM 14 C 75 เรื่อง STANDARD METHODS OF SAMPLING AGGREGATES
วิธีการปฏิบัติงาน
ตามรายการในเอกสารรายละเอียดการควบคุมวัสดุสรางทาง เรื่องหลักการควบคุมงานดานวัสดุและการควบคุม
การเปดบอวัสดุสรางทาง
1. การเก็บตัวอยางกรณีเปดบอวัสดุสรางทาง ตามรายการในเอกสารรายละเอียดการควบคุมวัสดุสรางทาง
2. การเก็บตัวอยางจากกองรายทางที่หนางานหรือที่ผสมและตีแผบนถนน ตามรายการในเอกสารรายละเอียด
การควบคุมวัสดุสรางทาง
3. การเก็บตัวอยางจากสายพาน ใหเก็บตัวอยางโดยไมกะเกณฑเจาะจง (AT RANDOM) โดยตองเก็บอยาง
นอย 3 หนๆ ละเทาๆ กัน ในการเก็บใหหยุดสายพานแลวเก็บมวลรวมที่อยูบนสายพานตามชวงความยาวที่ตองการโดย
เก็บทั้งมวลหยาบและละเอียดจนถึงฝุน ตาม ASTM 14 C 75
4. การเก็บตัวอยางมวลรวมขณะพรั่งพรู (SAMPLING FROM A FLOWING STREAM OF AGGREGATE)
เปนการเก็บมวลรวมขณะที่กําลังหลนจากปลายสายพานในกรณีที่หยุดสายพานไมไดหรือเปดออกจากกนถังเก็บ (BIN)
โดยไมกะเกณฑ (AT RANDOM) อยางนอย 3 หนๆ ละเทาๆ กัน โดยเอาภาชนะเขาไปรองตาม ASTM 14 C 75
5. การเก็บตัวอยางจากกอง (SAMPLING FROM STOCKPILES) ตองระมัดระวังถาตัวอยางถูกกองอยางผิด
วิธีจะทําใหไดตัวอยางที่ไมเปนตัวแทนอยางแทจริง ควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่คาดวาจะเกิดความไมสม่ําเสมอของมวลรวม
เชน ขางลางและรอบๆ เชิงกอง เพราะมักจะสกปรกและเกิดการแยกขนาด ตามรายการในเอกสารรายละเอียดการ
ควบคุมวัสดุสรางทาง หนาที่ 1-18 และ 1/16-16/16 และตาม ASTM 14 C 75
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3.3.2 วิธีการเตรียมตัวอยาง
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการควบคุมการเตรียมตัวอยางวัสดุใหถูกตองและใหเปนตัวแทนของวัสดุทั้งหมด (REPRESENTATIVE
SAMPLE) ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมทางหลวง
ขอบขาย
การเตรียมตัวอยางการทดลองทั้งหมดทั้งจาก GENERAL TEST และ CONTROL TEST โดยกอนการทดลอง
จะตองมีการเตรียมตัวอยางที่ถูกตอง เพื่อใหเปนตัวแทนของวัสดุทั้งหมดอยางแทจริง ภายหลังจากการเก็บตัวอยางซึ่งเปน
ตัวแทนของวัสดุทั้งหมด
เอกสารอางอิง
1. ASTM 14 C 702 เรื่อง STANDARD METHODS FOR REDUCING FIELD SAMPLES OF AGGREGATE
TO TESTING SIZES
วิธีการปฏิบัติงาน
ตามรายการในเอกสารวิธีการทดลองวัสดุกอสราง เลมที่ 1 ในหัวขอการเตรียมตัวอยางของทุกการทดลอง และ
เอกสารรายละเอียดการควบคุมวัสดุสรางทาง
1. การแบงตัวอยางเพื่อนําไปทดสอบตามจํานวนที่กําหนด โดยตัวอยางนี้เรียกวา “ตัวอยางทดสอบ” (TEST
SAMPLES) การแบงตัวอยางนี้จะตองทําใหเกิดความผันแปรจากตัวอยางในสนามนอยที่สุด แบงเปน
1.1 แบงโดยใชเครื่องแบงตัวอยาง (SAMPLE SPLITTER) มวลรวมจะตองมีความชื้นนอยกวาสภาพ
อิ่มตัวผิวแหง ถาตัวอยางเปยกจะตองนําไปอบกอน วิธีการแบงทําโดยการเกลี่ยมวลรวมในถาดใหสม่ําเสมอแลวคอยๆ
เทลงในเครื่องแยกตัวอยางชาๆ ใหมวลรวมไหลผานชองลงไปโดยไมติดขัดทําอยางนี้หลายๆ ครั้งจนกวามวลรวมจะเหลือ
ใกลเคียงตามปริมาณที่ตองการ
1.2 แบงโดยวิธีแบงสี่ (QUARTERING) โดยใชพลั่วที่มีปลายตัดตรง วิธีการแบงดังนี้
- กองตัวอยางบนพื้นที่เรียบแข็งและสะอาด
- คลุกมวลรวมใหเขากันโดยการพลิกกลับมวลรวมทั้งหมดสามครั้ง และในครั้งสุดทายใหตักมวล
รวมมากองซอนกันเปนรูปกรวย
- กดและเกลี่ยตัวอยางใหแบนเปนวงกลมที่มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 4-8 เทาของความหนา
- แบงออกเปน 4 สวน เอาสวนตรงขามกันออกไปแลวแบงซ้ําจนไดตัวอยางตามปริมาณที่ตองการ

17
1.3 แบงจากกองจําลอง (MINIATURE STOCKPILE) โดยใชเกรียงสําหรับตักผสมมวลรวม วิธีนี้ใช
สําหรับแบงทรายชื้นเทานั้น
- กองทรายชื้นลงบนพื้นที่เรียบแข็งและสะอาด
- คลุกมวลรวมใหเขากันโดยการพลิกกลับมวลรวมทั้งหมดสามครั้ง และในครั้งสุดทายใหตักมวล
รวมมากองซอนกันเปนรูปกรวย
- กดกรวยลงใหแบนสม่ําเสมอหรือปลอยใหเปนรูปกรวยไวก็ได
- เลือกตักเอาตัวอยางออกมาจากกองทรายนั้นโดยตักเอาอยางนอย 5 ครั้ง โดยทําเหมือนกับการ
เก็บตัวอยางจากกองในสนาม
2. การเตรียมตัวอยางตามรายการในเอกสารวิธีการทดลองวัสดุกอสราง เลมที่ 1 หัวขอการเตรียมตัวอยาง
ของทุกการทดลอง
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3.3.3 การสอบเทียบเครือ่ งมือวัดและอุปกรณทดสอบ
วัตถุประสงค
เพื่อใหเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ใชในงานตางๆ มีความถูกตองแมนยําตามมาตรฐานที่กําหนด
ขอบขาย
สอบเทียบเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบตางๆ ของสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม
คําจํากัดความ
การสอบเทียบ (Calibration) หมายถึงการเปรียบเทียบคาที่อานได หรือคาของอุปกรณวัดกับคามาตรฐานอางอิง
ภายใตสภาพแวดลอมที่มีการควบคุมและสามารถสอบกลับได
วิธีการปฏิบัติงาน
1. หัวหนางานทดลอง
1.1 ดําเนินการรวบรวมรายชื่อเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบ ที่จะตองมีการสอบเทียบทั้งหมด
1.2 จัดทําบัญชีเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบ เสนอผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง
วิศวกรรม
2. ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม
2.1 ตรวจสอบพิจารณาเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบ แตละรายวาอยูภายใตระบบการ สอบเทียบ
หรือไม
2.2 จัดทําตารางกําหนดแผนการสอบเทียบประจําป ของเครื่องมือวัด และอุปกรณการทดสอบใหครบทุก
รายการ
2.3 จัดทํารายงานเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ครบกําหนดการสอบเทียบ เสนอผูอํานวยการ
สํานักทางหลวง เพื่อขออนุมัติสงเครื่องมือไปสอบเทียบที่กรมทางหลวงหรือหนวยงานอื่นที่มีมาตรฐานการสอบกลับได
3. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
3.1 รับรายงานเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่จะทําการสอบเทียบ นําเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง
4. ผูอํานวยการสํานักทางหลวง
4.1 พิจารณาลงนามอนุมัติในหลักการที่เสนอมา
5. หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
5.1 รับรายงานเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ผานการลงนามอนุมัติแลวสงคืนผูอํานวย การสวน
ตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม เพื่อดําเนินการสั่งการตอไป
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6. ผูอํานวย การสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม
6.1 สั่งการใหหัวหนางานทดลองดําเนินการบรรจุหีบหอเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบไปทําการสอบ
เทียบ
7. หัวหนางานทดลอง
7.1 รับทราบดําเนินการรวบรวมเครื่องมือที่ผานการอนุมัติแลวบรรจุหีบหอ
7.2 แลวดําเนินการสงไปทําการสอบเทียบที่กรมทางหลวง หรือสถาบันอื่นที่ไดมาตรฐาน สามารถสอบกลับ
ไดพรอมทําสําเนารายงานขออนุมัติในการสอบเทียบ
7.3 รับรายงานผลการสอบเทียบ และเครื่องมือที่ผานการสอบเทียบแลว นําเสนอผูอํานวยการสวนตรวจสอบ
และวิเคราะหทางวิศวกรรม
8. ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม
8.1 รับรายงานผลการสอบเทียบ , เครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ไดรับการสอบเทียบแลว ผลการ
สอบเทียบอยูในเกณฑมาตรฐาน ก็ใหติดสติ๊กเกอรหรือติดปาย ”ใชได” หรือ “ Pass” บันทึกหลักฐานไว
8.2 ทําการอนุมัติรับรองเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ไดรับการสอบเทียบแลว ผลการสอบเทียบ
อยูในเกณฑมาตรฐาน ก็ใหติดสติ๊กเกอรหรือติดปาย ”ใชได” หรือ “ Pass” บันทึกหลักฐานไว
8.3 ดําเนินการจัดหามาทดแทนในกรณีที่แกไขแลวยังไมไดมาตรฐาน
8.4 แจงหัวหนางานทดลอง ใหรับทราบและดําเนินการตอไป
9. หัวหนางานทดลอง
9.1 รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติใหใชได หรือไมใหใชจัดเก็บรวบรวมในรายงานผลการสอบเทียบทําเปน
ประวัติการสอบเทียบ (Calibration Report)
9.2 แจงเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของรับทราบ
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3.4 งานกอสราง
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางเกี่ยวกับการดําเนินงานกอสรางโดยการควบคุมงานจางเหมาและดําเนินการเองใหเปนไปตาม
สัญญาจาง/แบบแปลนแผนผัง/รายละเอียดและขอกําหนดการกอสรางของกรมทางหลวง
ขอบเขต
ครอบคลุมการดําเนินการเกี่ยวกับการกอสรางโดยการควบคุมงานจางเหมาและการดําเนินการเองตั้งแต การ
แตงตั้ง มอบหมายนายชางควบคุมใหดําเนินการเอง จัดทําแผนดําเนินการ แผนการปฏิบัติงาน การควบคุมวัสดุ การ
ควบคุมการดําเนินงานเอง และรายงานผลการปฏิบัติงาน
คําจํากัดความ
1. ผูวาจาง หมายถึง นายชางแขวงการหรือ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงทางผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี
กรมทางหลวง
2. ผูรับจาง หมายถึง นิติบุคคลที่ตกลงรับจางทํางาน ตามเงื่อนไขสัญญา
3. ผูควบคุมงาน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูควบคุมงานตามระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติม
เอกสารอางอิง
1.
2.
3.
4.

ระเบียบการปฏิบัติงาน
ระเบียบการปฏิบัติงาน
ระเบียบการปฏิบัติงาน
ระเบียบการปฏิบัติงาน

เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง
เรื่อง

งานสํารวจและออกแบบ
งานตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม
งานเครื่องจักรกล
การจัดหาและการบริหารพัสดุ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การกอสรางโดยการควบคุมงานจางเหมา
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการแขวงการทาง
ชก.ทล.
ผส.ทล.
ผูควบคุมงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เสนอขอตัวนายชางควบคุมงาน
2. เสนอขอแตงตั้งนายชางควบคุมงานผูรับผิดชอบทําหนาที่ควบคุมงานจาง
เหมา
3. อนุมัติแตงตั้งนายชางควบคุมงาน
4. ดําเนินการควบคุมงานจางเหมาแบงเปน 3 ขั้นตอน
4.1 ขั้นกอนทํางานจาง
4.1.1 ศึกษารายละเอียดสัญญา แบบแปลนแผนผัง รายละเอียด
และขอกําหนด
4.1.2 ประสานผูรับจางใหเสนอแผนปฏิบัติงาน (Work Schedule)
และตรวจสอบแผนปฏิบัติงานแลวเสนอ ชก.ทล.พิจารณาแลว เสนอ ผส.ทล.
เพื่ออนุมัติ
4.1.3 ประสานผูรับจางในการรับมอบพื้นที่ที่จะทํางานจาง
4.2 ขั้นระหวางทํางานจาง
4.2.1 ตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่บริเวณกอสราง
- หมุดของแนวกอสราง
- หมุดระดับหลักฐาน
- วัดคาระดับสภาพทางเดิม (Cross Section)
4.2.2 ตรวจสอบปริมาณงานและคาของงานกอสรางทุกรายการ
4.2.3 สรุปปริมาณงานและคางานและเสนออนุมัติถัวจายถา
จําเปน
4.2 .4 ประสานงานหนวยงานสาธารณูปโภคหรือหนวยงานอื่นใน
การรื้อยายสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสรางที่กีดขวางการกอสราง
4.2.5 ควบคุมงานใหถูกตองตามสัญญาแบบกอสราง และรายละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง
4.2.6 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและคุณภาพงานใหถูกตองตาม
สัญญาแบบกอสรางและรายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง
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ผูรับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.2.7 ควบคุมผูรับจางใหจัดการจราจรใหมีความสะดวกปลอดภัย
ตามแบบมาตรฐานของกรทางหลวง
4.2.8 จัดทํารายงานปฏิบัติงานประจําวัน เสนอคณะกรรมการ
ตรวจการจาง
4.2.9 จัดทํารายงานผลงานกาวหนาประจําเดือนเสนอรายงาน
ผูอํานวยการแขวงการทางและคณะกรรมการตรวจการจาง
4.2.10 ตรวจวัดปริมาณงานที่จะทําการตรวจรับใหถูกตอง
4.2.11 จัดทํารายงานผลการตรวจสอบตาง ๆ
4.3 ขั้นหลังทํางานจางเสร็จ
4.3.1 สรุปปริมาณงานและคางาน รวมทั้งรายละเอียดการโอนถัว
จายและ/หรือการแกไขสัญญา(ถามี)เสนอคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อทํา
การตรวจรับงาน
4.3.2 จัดทํารายงานโครงการแลวเสร็จโดยมีหัวขอดังตอไปนี้
- สารบัญ (Index)
- หนาสรุป (Summary Sheet) เชน ชื่อโครงการ หมายเลข
ทางหลวง กิโลเมตร ความยาว สัญญาที่ … วันเริ่มตนสัญญา วันสิ้นสุด
สัญญา วันที่งานแลวเสร็จ คางานตามสัญญา คางานจริง ผูรับจาง ผูออกแบบ
คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน
- ลักษณะโครงการ (Project Description) บรรยายถึง
พื้นที่ของโครงการโดยมีแผนที่แนวทางประกอบวาสายทางนี้อยูที่ไหน เริ่มตนที่
ใด ผานจุดสําคัญและสิ้นสุดที่ใด ประโยชนที่จะไดรับ ลักษณะของงานโดยมี
รูปตัดประกอบ
- ความเปนมา (Background) เปนเรื่องรวมของสายทาง
ทั้งหมด เชน ประวัติสายทาง การศึกษาความเหมาะสม การสํารวจ และ
ออกแบบ
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ผูรับผิดชอบ

ผูอํานวยการแขวงการทาง

คณะกรรมการตรวจการจาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การปฏิบัติงาน (Contractor Performance) วิธีการ
ทํางาน (ควรมีรูปภาพประกอบ)
- ปญหาและอุปสรรค (Project Problem) สรุปปญหา
เปนขอๆ และวิธีการแกปญหา
- การตออายุสัญญา (Time Extensions) มีการตอ
สัญญาหรือไม ผูรับจางขอตออายุสัญญาเปนเวลาเทาใด ดวยเหตุผลใด เมื่อไร
และผลการพิจารณาเปนอยางไร
- ภาคผนวก (Appendix)
1. แผนภูมิการบริหารโครงการ
2. แผนภูมิกําลังคนของผูรับจาง
3. บัญชีเครื่องจักร
4. ตารางคางานปริมาณคางานตอหนวยและคางาน
ทั้งหมด แตละ Item
5. บัญชีถัวจายแสดงรายการแกไขและยอดเงินที่
เปลี่ยนแปลงแบงชองเปนเพิ่มลด
6. สภาวะฝน แสดงเปนรายเดือนหรือจํานวนวันที่ฝนตก
พรอมทั้งแบบกอสรางจริง (As-built Plan) เสนอ ผอ. กลุมออกแบบ/ผส.ทล.
4.3.3 ประสานงานกับผูรับจางในการสงมอบงาน และสงมอบ
พื้นที่ทํางานจาง
5. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน
6. พิจารณาอนุมัติโอนถัวจาย (ถามี)
7. พิจารณาดําเนินการ การแกไขแบบกอสรางและสัญญา (ถามี)
8. ประสานหนวยงานสาธารณูปโภคและหนวยงานอื่นหากจําเปน
9. สงมอบ/รับมอบ พื้นที่ทํางานจาง
10. พิจารณาใหความเห็นการโอนถัวจาย
11. พิจารณาใหความเห็นการแกไขแบบกอสรางและสัญญา
12. ตรวจรับงานใหถูกตองตามสัญญา แบบกอสราง และรายการละเอียดและ
ขอกําหนดการกอสรางทาง
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2. การกอสรางโดยการดําเนินการเอง
ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการแขวงการทาง
ชก.ทล.
ผส.ทล.
ผูควบคุมงาน

ชกทล.

ผูอํานวยการแขวงการทาง
ผูควบคุมงาน

หัวหนางานพัสดุ (แขวงการทาง)
หัวหนาหนวยปรับซอม
(แขวงการทาง)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เสนอตัวนายชางควบคุมงาน
2. เสนอขอแตงตั้งใหนายชางควบคุมงานดําเนินการกอสรางโดยการ
ดําเนินการเอง
3. อนุมัติแตงตั้งนายชางควบคุมงาน
4. ปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานดําเนินการเอง ตามที่ไดรับมอบหมายโดย
ดําเนินการดังนี้
4.1 ศึกษารายละเอียดแบบกอสราง
4.2 ตรวจสถานที่กอสราง
4.3 จัดทําแผนดําเนินการ ประกอบดวยรายละเอียด
- อัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
- เครื่องมือและเครื่องจักร
- วัสดุและอุปกรณ
4.4 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Work Schedule)
5. ตรวจสอบและใหความเห็นเกี่ยวกับแผนดําเนินการและแผนปฏิบัติงาน
และนําเสนอ เพื่อขอนุมัติ
6. พิจารณาอนุมัติแผนดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน
7. ดําเนินการเตรียมกอนการดําเนินงานควบคุม ดังนี้
7.1 จัดเตรียมเจาหนาที่และเครื่องมือ
7.2 ตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่ทํางานกอสราง
- หมุดของแนวกอสราง
- หมุดระดับหลักฐาน
- วัดคาระดับสถานพื้นที่ (Cross Section)
7.3 ตรวจสอบปริมาณงานกอสรางทุกรายการ
7.4 ขออนุมัติเบิกวัสดุ
8. จัดหาวัสดุตามที่นายชางควบคุมงานขอเบิกโดยดําเนินการตามวิธีการ
ปฏิบัติงาน เรื่องการจัดหาและรบริหารพัสดุ
9. จัดเครื่องมือและเครื่องจักรตามที่นายชางควบคุมงานขอใชงาน โดย
ดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง งานเครื่องจักรกล
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ผูรับผิดชอบ
ผูควบคุมงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
10. ดําเนินการควบคุมงาน ดังนี้
10.1 ควบคุมงานใหถูกตองตามแบบและมาตรฐานตลอดทั้งให
สอดคลองกับรายการละเอียดและขอกําหนดของกรมทางหลวง
10.2 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและงานและจัดทํารายงานการตรวจสอบ
ดวย
10.3 ควบคุมจัดการจราจรใหมีความสะดวกปลอดภัย ตามแบบ
มาตรฐานของกรมทางหลวง
10.4 ประสานหนวยงานสาธารณูปโภคและหนวยงานอื่น ในการรื้อ
ยายสิ่งกีดขวางการกอสราง รวมทั้งการแกไขปญหาตาง ๆ
10.5 จัดทํารายงานปฏิบัติงานประจําวัน
10.6 จัดทํารายงานผลงานกาวหนาประจําเดือน
10.7 จัดทํารายงานผลงานแลวเสร็จ ซึ่งจะตองประกอบดวยหัวขอ
ดังตอไปนี้
- สารบัญ (Index)
- หนาสรุป (Summary Sheet) เชน ชื่อโครงการ
หมายเลขทางหลวง กิโลเมตร ความยาว สัญญาที่ … วันเริ่มตนสัญญา
วันสิ้นสุดสัญญา วันที่งานแลวเสร็จ คางานตามสัญญา คางานจริง ผูรับ
จาง ผูออกแบบ คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน
- ลักษณะโครงการ (Project Description) บรรยายถึง
พื้นที่ของโครงการโดยมีแผนที่แนวทางประกอบวาสาย ทางนี้อยูที่ไหน เริ่มตน
ที่ใด ผานจุดสําคัญและสิ้นสุด ที่ใดประโยชนที่จะไดรับลักษณะของงานโดยมี
รูปตัดประกอบ
- ความเปนมา (Background) เปนเรื่องรวมของสาย ทาง
ทั้งหมด เชน ประวัติสายทาง การศึกษาความเหมาะสม การสํารวจและ
ออกแบบ
- การปฏิบัติงาน (Contractor Performance) วิธีการทํางาน
(ควรมีรูป ภาพประกอบ)
- ปญหาและอุปสรรค (Project Problem) สรุปปญหาเปนขอ ๆ
และวิธีการแกปญหา
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ผูรับผิดชอบ

ชก.ทล.

ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การตออายุสัญญา (Time Extensions) มีการตอสัญญา
หรือไมผูรับจางขอตออายุสัญญาเปนเวลาเทาใด ดวยเหตุผลใด เมื่อไร
และผลการพิจารณาเปนอยางไร
- ภาคผนวก (Appendix)
1. แผนภูมิการบริหารโครงการ
2. แผนภูมิกําลังคนของผูรับจาง
3. บัญชีเครื่องจักร
4. ตารางคางาน ปริมาณคางานตอหนวยและคางาน
ทั้งหมดแตละ Item
5. บัญชีถัวจายแสดงรายการแกไขและยอดเงินที่เปลี่ยนแปลงแบงชองเปนเพิ่มลด
6. สภาวะฝน แสดงเปนรายเดือนหรือจํานวนวันที่ฝนตก
พรอมทั้งแบบกอสรางจริง (As-built Plan)
11. ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานประจําวัน และรายงานผลงานกาวหนา
ประจําเดือน
12. ใหคําแนะนําและรวมพิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางงานกอสราง
13. ตรวจสอบรายงานแลวเสร็จและแบบกอสรางจริง รายงาน ผอ.ขท.
14. รับทราบรายงานตางๆ
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3.5 งานเครื่องจักรกล
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางปฏิบัติในการปรับซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานได
สามารถใหบริการและสนับสนุนภารกิจของสํานักทางหลวง และแขวงการทางในสังกัดในงานเครื่องจักรกล
ขอบขาย
ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมในการปรับซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักร/ยานพาหนะในความควบคุมของสํานัก
ทางหลวง เกี่ยวกับงานตาง ๆ ดังนี้ งานวางแผนซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ, งานตรวจสอบ , งานซอม
เครื่องจักรกล,งานซอมยานพาหนะ, งานซอมสนาม , งานซอมไฟฟา , งานชางกลโรงงาน และงานบํารุงรักษา
คําจํากัดความ
1. การซอม หมายถึง งานซอมเครื่องจักรกล , งานซอมยานพาหนะ , งานซอมสนาม , งานซอมไฟฟา ,
งานชางกลโรงงาน และงานบํารุงรักษา
2. PS. = Pool Superintendent หมายถึง ผูจัดการศูนยเครื่องจักรกล สํานักทางหลวง
เอกสารอางอิง
1.
2.
3.
4.

คูมือการซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรงานเงินทุน กรมทางหลวง
หนังสือ PART BOOK ที่สงมากับเครื่องจักร
คูมือการปรับซอมและบํารุงรักษา (MANUAL) ที่สงมากับเครื่องจักร
คูมือการใชงาน (OPERATOR HANDBOOK) ที่สงมากับเครื่องจักร

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
ผูรับผิดชอบ
หน.ฝายอํานวยการและแผน
ชค.ทล.
PS.
หน.งานบํารุงรักษา
หน.ฝายซอมและบํารุงรักษา
หน.งานบํารุงรักษา

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทําแผนบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะประจําป
2. พิจารณาตรวจแผนฯ แลวเสนอ PS.
3. พิจารณาอนุมัติแผนฯ
4. จัดทําแผนดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ
ประจําเดือน
5. พิจารณาเห็นชอบดําเนินการฯ ประจําเดือน
6. ดําเนินการบํารุงรักษาดังนี้
6.1 เบิกน้ํามันหลอลื่นและอะไหลที่จําเปนสําหรับงาน บํารุง
รักษาฯ
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ผูรับผิดชอบ

พนักงานหลอลื่น

หน.งานบํารุงรักษา

หน.ฝายซอมและบํารุงรักษา
ชค.ทล.
หน.ฝายอํานวยการและแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.2 ควบคุมงานบํารุงรักษาใหเปนไปตามแผนดําเนินการฯ
ประจําเดือน
6.3 สั่งการใหพนักงานหลอลื่นดําเนินการตามแบบ พ. 6-08
7. ดําเนินการบํารุงรักษาและจัดทํารายงานที่เกี่ยวของดังนี้
7.1 ดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักรหรือยานพาหนะ แตละ
รายการจนแลวเสร็จ
7.2 บันทึกรายงานตามตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอลื่น
(แบบ พ.6-04, พ.6-05 หรือ พ.6-06)
7.3 จัดทํารายงานการรับ – จายน้ํามันหลอลื่นตามแบบพ.06-07
7.4 บันทึกการบํารุงรักษาลงในบัตรบริการหลอลื่น (แบบ พ.6 09) ประจําเครื่องจักร
7.5 จัดทํารายงานประจําวันของผูปฏิบัติงาน (แบบ พ.6-02)
8. ดําเนินการตรวจสอบดังนี้
8.1 ตรวจตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอลื่น
8.2 ตรวจรายงานการรับ – จายน้ํามันหลอลื่น
8.3 ตรวจรายงานประจําวันของผูปฏิบัติงาน
8.4 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา
ประจําเดือน
9. ตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานการบํารุงรักษาประจําเดือนแลว
เสนอ ผอ.สวนเครื่องจักรกล
10. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานการบํารุงรักษาประจําเดือน
แลวแจง หน.ฝายอํานวยการและแผน
11. รับทราบเพื่อสรุปผลประจําป
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2. งานซอมเครื่องจักรและยานพาหนะ
ผูรับผิดชอบ
หน.ฝายอํานวยการและแผน
ชค.ทล.
PS.
หน.งานธุรการ
หนวยงานที่ใชเครื่องจักร
หน. งานตรวจสอบ
หน.ฝายอํานวยการฯ
ชค.ทล.
PS.
ชค.ทล.
หน.งานซอมดีเซล /หน.งานซอมเบนซิน /
หน.งานซอมสนาม /หน.งานชางกล
โรงงาน / หน.งานไฟฟา

หน.ฝายซอมและบํารุงรักษา
หน.งานตรวจสอบ
ผอ.สวนเครื่องจักรกล
PS.
หน.งานธุรการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทําแผนซอมใหญเครื่องจักรประจําป
2. ตรวจแผนฯ เสนอ PS.
3. พิจารณาอนุมัติแผนฯ
4. แจงแผนซอมใหญประจําป
5. สงเครื่องจักรเขาซอมตามแผนซอมใหญประจําป หรือเมื่อมีการ
ชํารุด
6. รับเครื่องจักรแลวตรวจสอบพรอมทั้งจัดทํารายการขอซอมฯ
7. ตรวจรายงานขอซอมเสนอ ผอ.สวนเครื่องจักรกล
8. พิจารณารายงานขอซอม แลวเสนอ PS.
9. พิจารณาอนุมัติรายงานขอซอม
10. สั่งการดําเนินการซอม
11. ดําเนินการดังนี้
11.1 ตรวจรายละเอียดการซอม
11.2 จัดทําใบเบิกอะไหล / ขอจางซอม
11.3 ทําการซอม / ควบคุมการจางซอมจนแลวเสร็จ โดย
ดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน
11.4 รายงานผลการซอม
11.5 จัดทํารายงานประจําวันของผูปฏิบัติงาน
12. ตรวจการซอมแลวสรุปผลการซอม
13. ตรวจสอบการซอมและทดสอบสมรรถนะ แลวรายงาน
14. พิจารณารายงานการตรวจซอมและทดสอบฯ เมื่อครบถวน
ถูกตองเรียบรอย เสนอ PS เพื่อจายออก
15. พิจารณาอนุมัติจายออก
16. ลงบันทึกประวัติเครื่องจักรและจายเครื่องจักรออก
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3. งานตรวจสภาพเครื่องจักร
ผูรับผิดชอบ
หน.ฝายอํานวยการและแผน
ชค.ทล.
PS.
หน.งานตรวจสอบ
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
ชค.ทล.
PS.
หน.ฝายอํานวยการและแผน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทําแผนตรวจสภาพเครื่องจักรประจําป
2. ตรวจแผนฯ แลวเสนอ PS.
3. พิจารณาอนุมัติแผน
4. ทําการตรวจสอบฯ (แบบ SD.7) ตามแผนพรอมทั้งจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบ
5. ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบฯ และใหความเห็นพรอม
ทั้งนําเสนอ ผอ.สวนเครื่องจักรกล
6. ตรวจรายงานการตรวจสอบฯ แลวเสนอ PS.
7. รับทราบ
8. รับทราบเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนตอไป
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3.6 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วัตถุประสงค
เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
เพื่อใชประโยชนในงานของแขวงการทางในสังกัดสํานักทางหลวง
ขอบขาย
ครอบคลุมเฉพาะเรื่องวางแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, วิธีการขอออกพระราชกฤษฎีกา, วิธีการขออนุมัติจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน การวางหลักการกําหนดคาทดแทน และวิธีการตรวจสอบทรัพยสินที่ถูกเขตทาง
เอกสารอางอิง
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
2. พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืน พ.ศ. 2530
3. ประกาศ รสช. ฉบับที่ 44
4. พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535
5. ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ. 2544
6. คูมือแนวทางการกําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนขออสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมทางหลวง เมษายน 2542
7. หลักเกณฑการคํานวณคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน กองอุทธรณเงินคาทดแทนสํานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมทางไดอนุมัติเห็นชอบใหหนวยงานถือปฏิบัติ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
ผก.ทล.
หน.ฝายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผก.ทล.
ผส.ทล.

แขวงการทาง

หน.ฝายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผก.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อรับทราบแผนงานกอสราง สั่งการใหจัดทําแผนดําเนินการจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดินประจําป
2. ดําเนินการจัดทําแผนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประจําป ของสํานักทางหลวง
เสนอ ผก.ทล.
3. ตรวจแผนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประจําปของสํานักทางหลวงแลว เสนอ
ผส.ทล.
4. พิจารณาแผนฯ แลวเสนอสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการ
5. เมื่อไดรับแจงแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประจําป สั่งการแขวงการทาง
ดําเนินการ
6. ดําเนินการตรวจสอบเขตทางที่แนวทางหลวงตัดผาน เพื่อขอออก
พ.ร.ฎ. ตามวิธีปฏิบัติงานเรื่องการขอออกพระราชกฤษฎีกาแลวเสนอ
สํานักทางหลวง
7. ตรวจสอบขอมูลและเอกสารการขอออก พ.ร.ฎ. แลวเสนอ ผก.ทล.
8. ตรวจเอกสารขอออก พ.ร.ฎ. แลวเสนอ ผส.ทล.
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ผูรับผิดชอบ
ผส.ทล.
แขวงการทาง

หน.ฝายรังวัดสํารวจฯ
ผก.ทล.
ผส.ทล.

แขวงการทาง

หน.ฝายรังวัดสํารวจฯ และ
หน.ฝายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผก.ทล.
ผส.ทล.

แขวงการทาง

หน.ฝายรังวัดสํารวจ และ
หน.ฝายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผก.ทล.
ผส.ทล.
แขวงการทาง
ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
9. พิจารณาแลวสงใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการ
10. ดําเนินการสํารวจขอมูลทรัพยสิน เพื่อขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
และเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการปรองดอง (กรณีไมมี พ.ร.ฎ.) หรือ
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน (กรณีมี พ.ร.ฎ.)เสนอสํานักทางหลวง
11. ตรวจสอบขอมูลและเอกสารการขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแลว
เสนอ ผก.ทล.
12. ตรวจเอกสารแลวเสนอ ผส.ทล.
13. พิจารณาแลวสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการ
14. เมื่อไดรับอนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และแตงตั้งคณะกรรมการ
ปรองดอง / คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน แลวแจงแขวงการทาง
ดําเนินการ
15. ดําเนินการกําหนดคาทดแทน
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางหลักการคาทดแทนตามวิธีการ
ปฏิบัติงานเรื่องขั้นตอนการวางหลักการคาทดแทน
16. สํารวจทรัพยสินและคํานวณเงินคาทดแทนแลวเสนอสํานักทางหลวง
ทรัพยสินที่ถูกเขตทาง เมื่อครบถวนถูกตองเรียบรอยแลว เสนอ ผก.ทล.
17. ตรวจขอมูลและเอกสาร แลวเสนอ ผส.ทล.
18. พิจารณาเห็นชอบและดําเนินกา
- เห็นชอบในวงเงินอํานาจ ผส.ทล.
- สงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สวนนอกวงเงิน อํานาจ ผส.ทล.
- แจงแขวงการทางดําเนินการตอไป
19. เมื่อไดรับการเห็นชอบหลักการคาทดแทนแลว ดําเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดวงเงินคาทดแทน
- ปดประกาศบัญชีคาทดแทน
- แจงเจาของทรัพยสินทําขอตกลง
- สรุปผลการดําเนินการ
- จัดสงหลักฐานขออนุมัติจายเงินคาทดแทนตอสํานักทางหลวง
20. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน เมื่อครบถวนถูกตองแลว รายงาน
ผก.ทล.
21. ตรวจเอกสารหลักฐานแลวเสนอ ผส.ทล.
22. พิจารณาอนุมัติแลวแจงแขวงการทางดําเนินการเบิกจายคาทดแทน
23. ดําเนินการเบิกจายคาทดแทนใหแกเจาของทรัพยสิน แลวรายงาน
สํานักทางหลวง
24. รับทราบ และรายงานสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
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เอกสารที่เกี่ยวของ
1. แบบฟอรมบันทึกการสํารวจหลักฐานเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินสิ่งปลูกสรางและตนไม (ม.1-12)
2. แบบฟอรมบันทึกขอตกลงยินยอมระหวางผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกับกรมทางหลวง (ม.1-13)
3. แบบฟอรมบันทึกขอตกลงยินยอมระหวางผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกับเจาหนาที่ผูดําเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกา (ม.1-14)
4. แบบฟอรมบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตทาง (ม.1-16)
5. แบบฟอรมคาทดแทนสิ่งปลูกสราง (ช.ส.1)
6. แบบฟอรมแผนผังแสดงบริเวณสิ่งปลูกสรางถูกเขตทาง ( ช.ส.2)
7. แบบฟอรมรายการประมาณราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสราง ( ช.ส.3)
8. แบบฟอรมรายการประมาณราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสราง (ช.ส.3-1)
9. แบบฟอรมแปลนสิ่งปลูกสราง ( ช.ส.3-2)
10. แบบฟอรมรูปถายสิ่งปลูกสราง ( ช.ส.3-3)
11. แบบฟอรมบัญชีราคาคาทดแทนที่ดิน (พระราชกฤษฎีกา)
12. แบบฟอรมบัญชีราคาคาทดแทนที่ดิน (ปรองดอง)
13. แบบฟอรมบัญชีราคาคาทดแทนตนไมยืนตน (พระราชกฤษฎีกา)
14. แบบฟอรมบัญชีราคาคาทดแทนตนไมยืนตน (ปรองดอง)
15. แบบฟอรมบันทึกขอความเรื่องขออนุมัติจายเงินคาทดแทน
16. แบบฟอรมบันทึกขอความ เรื่องขออนุมัติจายเงินคาทดแทน(ฝากธนาคารออมสิน)
17. แบบฟอรมการรังวัดที่ดิน ( ร.ว 67)
18. แบบฟอรมรายการคํานวณรังวัดที่ดิน ( ร.ว 69 ก)
19. แบบฟอรมเรื่องรับรองการรังวัดแบงแยกที่ดิน เพื่อเปนทางหลวง
20. แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน
21. แบบฟอรม (ผ.ง 1)
22. แบบฟอรมแผนผังแสดงบริเวณปลูกตนไมและพืชผล
23. แบบฟอรมเรื่องการรังวัดตรวจสอบที่ดินตามมาตรา 8
24. แบบฟอรมการจายเงินคาทดแทนที่เพิ่มขึ้นพรอมดอกเบี้ย
25. แบบฟอรมบัญชีรายงานสถานะการเงิน งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
26. แบบฟอรมสรุปการจายเงินคาทดแทน
27. แบบฟอรมสรุปสถิติการจายเงินคาทดแทนทรัพยสินปงบประมาณ
28. แบบฟอรมขอมูลขอออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน
29. แบบฟอรมขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และแตงตั้งคณะกรรมการปรองดอง
30. แบบฟอรมแจงใหไปรับเงินคาทดแทน จ.1 (ปรองดอง)
31. แบบฟอรมแจงใหไปรับเงินคาทดแทน จ.2 (พระราชกฤษฎีกา)
32. แบบฟอรมแจงใหไปรับเงินคาทดแทน จ.3 (เรงดวน)
33. แบบฟอรมแจงใหไปรับเงินคาทดแทน จ.3 (เรงดวน)
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34. แบบฟอรมการแกไขหลักฐานการทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตามพระราชบัญญัติวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
35. แบบฟอรมรายละเอียดประกอบแผนการเบิกจายเงินคาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
36. แบบฟอรมแผนการจายเงินคาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วิธีการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.

การวางแผนจัดกรรมสิทธที่ดิน
วิธีการออกพระราชกฤษฎีกา
วิธีจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ขั้นตอนการวางหลักการคาตอบแทน
การตรวจสอบทรัพยสินที่ถูกเขตทาง
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3.6.1 การวางแผนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วัตถุประสงค
เพื่อเปนการวางแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในการที่จะดําเนินงานของแตละปงบประมาณและ ควบคุมการปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จลุลวงตามแผนงานที่วางไว
ขอบขาย
ขอบขายในการวางแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแตละสายทางตองใหเหมาะสมกับทรัพยสินที่อยูในสายทาง การ
วางแผนดําเนินการตองไมนอยหรือมากจนเกินไป
วิธีการปฏิบัติงาน
1. ผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงผูอํานวยการสํานักทางหลวง ทุกสํานักทางหลวงใหดําเนินการ
เสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป ดังนี้
- หมวดคาที่ดินและสิ่งปลูกสราง
- หมวดคาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- หมวดคาใชจายเพื่อดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
2. ผูอํานวยการสํานักทางหลวงแจงแขวงการทางในสังกัดจัดทําแผนงบประมาณฯ ตามขอ 5.1
3. แขวงการทาง ดําเนินการตรวจสอบสายทางที่จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สายทางที่ไดดําเนินการสํารวจรังวัดที่ดิน
แลวเพื่อดําเนินการใหเขาในแผนการงบประมาณประจําปเพื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจัดสงใหสํานักทางหลวง
4. ผูอํานวยการสวนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและกฎหมาย รวบรวม ตรวจสอบและจัดลําดับความสําคัญ แลวจัดทํา
แผนงบประมาณรายจายประจําป เสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวงเพื่อพิจารณาแลวสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
5. ผูอํา นวยการสํานั กจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดทําแผนงานจัดกรรมสิท ธิ์ที่ดินของกรมทางหลวงสง ใหสํา นัก
งบประมาณ เพื่อขอเงินจัดสรรงบประมาณประจําป
6. สํานักงบประมาณ อนุมัติเงินจัดสรรปงบประมาณและแจงให ผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทราบ
7. ผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงสํานักทางหลวงเพื่อดําเนินการ
8. ผูอํานวยการสํานักทางหลวง แจงแขวงการทางในสังกัดเพื่อทราบ และดําเนินการตามแผนงานที่วางไวตอไป
เอกสารที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.

แผนงบประมาณประจําปที่กรมฯ อนุมัติ
แผนที่เขตทางที่กรมฯ อนุญาต
แบบฟอรมรายละเอียดประกอบแผนการเบิกจายในคาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
แบบฟอรมแผนการจายเงินคาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
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3.6.2 วิธีการออกพระราชกฤษฎีกา
วัตถุประสงค
เพื่อใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ที่มีสิทธิเขาไปในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยู
ภายในเขตที่ดินตามแผนที่ เพื่อกระทํากิจการเทาที่เห็นวาจําเปน เพื่อทําการสํารวจ และเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนที่แนนอน
ขอบขาย
เปนไปตามแนวทางบริเวณที่ดินที่จะเวนคืน ซึ่งพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดสวนที่แคบที่สุด และสวนที่กวางที่สุด
ตามแผนที่แนบทายของพระราชกฤษฎีกา
เอกสารอางอิง
แบบกอสรางที่กรมฯ อนุญาต
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. เมื่อไดรับแผนที่กําหนดแนวสํารวจเบื้องตน ใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลดังตอไปนี้
1.1 เปนทางหลวงประเภทใด
1.2 แนวทางตัดผานทองที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด
1.3 จุดเริ่มตน - จุดสิ้นสุด
1.4 ประวัติเขตทาง
1.5 ความกวางของเขต พ.ร.ฎ. สวนกวางที่สุด และสวนแคบที่สุด
1.6 ปริมาณทรัพยสิน
1.7 ขอเท็จจริง
1.8 แนวทางผาน เขตปา หรือหนวยราชการใด
2. จัดทําเขียนแผนที่ประกอบรางพระราชกฤษฎีกา และแผนที่สังเขป ซึ่งมีหลักการเขียนแผนที่ ดังตอไปนี้
2.1 ตําแหนงของทิศจะตองเขียนไวมุมบนดานซายของแผนที่และแสดงทิศเหนืออยูดานบนโดยเขียนแนวทาง
ตามทิศทางที่เปนจริง
2.2 แสดงเสนแบงพื้นที่ที่สําคัญ เชนเสนแบงเขตจังหวัด อําเภอ ตําบล แมน้ํา คลอง หวย การลงนี้ใหเขียน
ลงจนสุดกรอบของแผนที่
2.3 จุดอางอิงในสายทางที่สายทางผาน ผานหมูบานชื่ออะไร หรือมีสถานที่สําคัญอยูใกล เชน โรงเรียน วัด
มัสยิด สถานีอนามัย ฯลฯ ใหลงดวย
2.4 ขนาดของแผนที่ใหไดขนาดเทากันทุกแผน
2.5 ไมใชวิธียนระยะ กม. ลงในแผนที่ (ใชเครื่องหมายตัดตอน)
2.6 จุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด ใชชื่อในระบบทางหลวงเปนหลักในแผนที่
2.7 ถาเขียนจากแผนที่ทหาร หรือ TITLE SHEET ที่มีเสนกริดแสดงใหลงองศาลิปดาดวย
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2.8 จากหนังสือระบบหมายเลขทางหลวงนั้น ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหเพิ่มประเภทของ
ทางหลวง และประเภทของเทศบาลลงไปดวยดังนี้
“แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 – ตอเขตสุขาภิบาลคลองจันดีควบคุม” หรือ
“แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2275 (หวยใหญ) – ตอเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณควบคุม”
2.9 ชื่อสายทางในการเขียนหัวเรื่องใหใชระบบหมายเลขทางหลวงเปนหลัก กรณีที่ขอออกพระราชกฤษฎีกา
ไมหมดทั้งสายทาง ชื่อตอนใหดูชื่อบานที่อยูใกลจุดเริ่มตน และจุดสิ้นสุดเปนหลัก ชื่อบาน ถาเปนคําพยางคเดียวใหเขียน
คําวาบานดวย เชน บานหมี่ บานไร หรือในกรณีที่ชื่อตอนเริ่มจากอําเภอ ใหเขียนคําวาอําเภอกํากับไวดวยเชน เพื่อขยาย
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 สายกําแพงเพชร–ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม ตอนอําเภอรองกวาง–ตอเขตเทศบาล
เมืองนานควบคุม
2.10 เมื่อเขียนแผนทีพ่ ระราชกฤษฎีกา แลวตองเขียนแผนที่สังเขปแสดงเขตทางเดิม และเขตทางพึงประสงค
ดวยความกวางของเขตทางเดิม ถามีการเปลี่ยนแปลงใหลง กม. กํากับไวทุกระยะ
2.11 การเขียนหัวเรื่องจะตองระบุจุดประสงคของการออกพระราชกฤษฎีกา ทางสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดไวดังนี้
2.11.1 เพื่อสรางใชในกรณีเปนทางสรางใหมทั้งสาย
2.11.2 เพื่อขยายใชในกรณีมีแนวทางเดิมอยูแลวทําการปรับปรุง
2.11.3 เพื่อสรางและขยายใชในกรณีที่มีทั้งแนวทางเดิมและมีการสรางแนวทางใหมเพิ่ม
2.11.4 ตัวอักษรที่เขียนบนแผนที่ใชตัวอักษรสากล
3. เมื่อดําเนินการตาม ขอ 1 – 2 แลวเสร็จ ใหจัดสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเสนออธิบดีกรมทางหลวง
ลงนามเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาตอไป
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3.6.3 วิธีจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
วัตถุประสงค
ดําเนินการสรางหรือขยายทางหลวงเพื่อใหไดตามแบบกอสรางที่สํานักสํารวจและออกแบบไดกําหนดรูปแบบ
เขตทางแตละสายไว
ขอบขาย
เปนการดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในแผนงานของแตละสายทางที่ตั้งไว
เอกสารอางอิง
1. ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ.2544
2. คูมือแนวทางการกําหนดคาทดแทน ของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน ของอสังหาริมทรัพยที่ถูก
เวนคืน สําหรับใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมทางหลวง พ.ศ.2542
วิธีการปฏิบัติงาน
ถามีความจําเปนจะตองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อกอสรางหรือขยายทางหลวงสายใด
1. ใหสํานักสํารวจและออกแบบ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหแจงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมขอมูล
ดังนี้
ระยะที่ 1 เมื่อคัดเลือกแนวทางเบื้องตนเสร็จเรียบรอยและกรมทางหลวงหรือผูไดรับมอบหมายลงนามแลว ให
สงแนวทางที่กําหนดลงบนแผนที่ประเทศไทยของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 จํานวน 3 ชุดโดยพลัน ทั้งนี้ให
ระบุจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุด ซึ่งแสดงความกวางที่ตองการออกแบบ หรือตองการปรับแกแนวทางหรือทางแยกตางระดับ
และเขตทางที่ตองการโดยประมาณพรอมรายละเอียดของโครงการ
ระยะที่ 2 แผนที่แสดงแนวทางและเขตทางที่ชัดเจน ซึ่งกรมทางหลวง หรือผูไดรับมอบหมาย ลงนามแลว
จํานวน 5 ชุด โดยดวน
2. ใหหนวยงานที่รับผิดชอบการกอสรางบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแจงขอมูลที่คาดวาจะประกวดราคากอสราง หรือขอมูลอื่นใดที่เห็นวาเปนประโยชนตองานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3. การดําเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน
3.1 สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สงขอมูลตามขอ 4 ระยะที่ 1 ใหสํานักทางหลวงเพื่อตรวจสอบเขตทองที่
ที่แนวทางหลวงตัดผาน และรายละเอียดที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตองการ (ตามแบบฟอรม) พรอมเขียนแผนที่ประกอบ
รางพระราชกฤษฎีกา และแผนที่สังเขปสงคืนสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับขอมูลจากสํานัก
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3.2 สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตรวจสอบขอมูล และจัดทําหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เสนอกรมทางหลวง
ลงนามภายใน 25 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักทางหลวง พรอมสําเนาใหกองนิติการ
3.3 กองนิติการตรวจสอบความถูกตองและยืนยันตอสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 15 วัน นับแตวันที่
ไดรับเรื่อง
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4. เมื่อพระราชกฤษฎีกาไดประกาศใชแลว ใหดําเนินการ ดังนี้
4.1 กองนิติการจัดทําหนังสือเสนอกรมทางหลวง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีลงนามมอบหมาย ใหสํานักทางหลวง นําสําเนา พระราชกฤษฎีกาพรอมแผนที่ หรือแผนผังทายพระราช
กฤษฎีกา ปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ตามที่ระบุไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 สําหรับที่ทําการกรมทางหลวง ใหกองนิติการเปนผูดําเนินการปดประกาศ
4.2 ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ (กรมทางหลวง) เขาไปในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยู
ภายในเขตที่ดินตามแผนที่ เพื่อกระทํากิจการเทาที่เห็นวาจําเปน เพื่อทําการสํารวจและเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน โดยจะตองแจงเปนหนังสือใหผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายทุกราย
ทราบลวงหนามนอยกวา 15 วัน
5. เมื่อพระราชกฤษฎีกาไดประกาศใชแลวหากมีความจําเปนตองประกาศใหการเวนคืนนั้นเปน กรณีที่มีความ
จําเปนโดยเรงดวนใหสํานักทางหลวงเปนผูพิจารณาสงขอมูล พรอมเหตุผล และความจําเปนใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ดําเนินการตอไป
6. เมื่อมีประกาศกําหนดใหการเวนคืนเปนกรณีที่มีความจําเปนโดยเรงดวนแลว กอนที่จะเขาครอบครอง หรือ
ใชอสังหาริมทรัพย ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการตาม มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 โดยครบถวน
7. เมื่อไดดําเนินการตามขอ 5.4 แลว ใหดําเนินการ ดังนี้
7.1 ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ (กรมทางหลวง) สํารวจเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพยสินที่
จะตองจายคาทดแทน ใหแลวเสร็จภายใน 2 ป
7.2 เมื่อทราบขอเท็จจริงตามขอ 5.7.1 แตเพียงบางสวนหรือทั้งหมดแลว ใหสํานักทางหลวง ตรวจสอบ
ขอมูลนําสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเสนอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่กําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพย
และจํานวนเงินคาทดแทนทันที
7.3 เมื่อคณะกรรมการไดกําหนดหลักการคาที่ดินและตนไมยืนตนแลว ใหสํานักทางหลวง พิจารณาพรอม
ความเห็น นําสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเสนอกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายรับทราบ และสั่งการตอไปเมื่อ
ไดรับทราบหลักการแลวใหผูแทนของกรมทางหลวง ซึ่งไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูลการ
คํานวณราคาที่ดินและตนไมยืนตน พรอมบัญชีกําหนดคาทดแทนแลวเสนอ คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนเงินคา
ทดแทนตอไป
8. ในการเสนอแนะขอมูลการคํานวณราคาคาทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสราง ตนไมยืนตน และหรือ คาเสียหาย
ตาง ๆ ตอคณะกรรมการพิจารณานั้นขอมูลดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบดังนี้
8.1 คาทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสราง ตนไมยืนตน
- วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักทางหลวงตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการสํานักทางหลวง
- วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยผานการพิจารณาพรอมความเห็นจาก
ผูอํานวยการสํานักทางหลวง
- วงเงินอนุมัติในอํานาจกรมทางหลวง ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรม
ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายโดยผานการพิจารณาพรอมความเห็นจากผูอํานวยการสํานักทางหลวงและผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามลําดับ
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8.2 คาเสียหายตาง ๆ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนคําสั่งกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงสํานักจัด กรรมสิทธิ์
ที่ดิน เกี่ยวกับความเสียหายตามมาตรา 21 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ ว า ด ว ยการเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย พ.ศ.
2530 สํา หรับ ความเสียหายพิเศษทุ กวงเงิน ม.21จะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบ ดีกรมทางหลวงหรือ ผูซึ่ง ไดรับ
มอบหมายโดย ผานการพิจารณาพรอมความเห็นจากผูอํานวยการสํานักทางหลวง และผูอํานวยการ
สํ า นั ก จั ด
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามลําดับ
9. เมื่อคณะกรรมการไดกําหนดราคาและไดมีการประกาศจํานวนเงินคาทดแทนแลว ใหผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากเจาหนาที่เรงรัดกําหนดจํานวนเงินคาทดแทนไมเกินกวาราคาที่ คณะกรรมการกํ า หนด และดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ และ
จายเงิน หรือวางเงินคาทดแทน ดังนี้
9.1 วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักทางหลวง ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักทางหลวง
9.2 วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ
สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
9.3 วงเงินอนุมัติในอํานาจกรมทางหลวง ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมาย
10. ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ภายใน 120 วัน นับแตวันที่ไดจัดทําสัญญา
11. เมื่อผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ไดจัดทําสัญญา และจายเงิน หรือวางเงินคาทดแทนแลวใหดําเนินการ
ดังนี้
11.1 คาทดแทนที่ดิน ใหมีหนังสือแจงพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบเพื่อดําเนินการ
แกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิ โดยทันที
11.2 คาทดแทนอื่นๆ ใหมีหนังสือแจงผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขาย
และตามกฎหมายหากมี และติดตามผลการดําเนินการจนแลวเสร็จดวย
12. ทางสายใดจําเปนตองออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหดําเนินการ ดังนี้
12.1 สํานักทางหลวงดําเนินการปกหลักหมายเขตอสังหาริมทรัพยในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ไวโดยชัดเจน
12.2 สํานักทางหลวง เขียนแผนที่หรือแผนผังประกอบรางพระราชบัญญัติ แสดงเขตอสังหาริมทรัพยที่
ตองเวนคืน และเขตที่ดินทั้งแปลงอยางชัดเจน โดยระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยพรอมรายชื่อเจาของ หรือผูครอบครอง
โดยชอบดวยกฎหมายและขอมูลประกอบรางพระราชบัญญัติตามระเบียบ ที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินกําหนด สงสํานัก
จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินกอนวันพนกําหนดอายุพระราชกฤษฎีกาไมนอยกวา 2 ป
12.3 สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากสํานักทางหลวงเสนอกรมทางหลวงลงนาม
ภายใน 30 วัน นับแตไดรับเรื่อง
12.4 สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตรวจสอบขอมูล และจัดทําหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเสนอกรมทางหลวง
ลงนามภายใน 21 วัน นับแตวันที่ไดรับเรื่องจากสํานักทางหลวงพรอมสําเนาใหกองนิติการ
12.5 กองนิติการตรวจสอบความถูกตอง และยืนยันตอสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภายใน 15 วันนับแตวันที่
ไดรับเรื่อง
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13. เมื่อพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยใชบังคับแลว กองนิติการจัดทําหนังสือเสนอกรมทางหลวง
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงนามมอบหมาย ใหสํานักทางหลวงนําสําเนา
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยพรอมแผนที่หรือแผนผังทายพระราชบัญญัติแสดงรายชื่อเจาของหรือผูผู
ครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย และอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน ปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ตามที่ระบุไวใน
มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 สําหรับที่ทําการกรมทางหลวงใหกองนิติการ
เปนผูดําเนินการปดประกาศ
14. ในกรณีที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยใชบังคับ โดยมีการออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 6
แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ (กรมทางหลวง)
ดําเนินการจายเงินใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับแตวันที่พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยใชบังคับในกรณีที่
พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยใชบังคับโดยไมมีการออกพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 และมิไดกําหนดเงินคาทดแทนไว ใหสํานักทางหลวงเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน เพื่อเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม แตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
พ.ศ. 2530 และใหสํานักทางหลวงดําเนินการตามขั้นตอน ขอ 7 – 10 โดยอนุโลม
15. เมื่อจายเงินหรือวางเงินคาทดแทนแลว ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ (กรมทางหลวง)มีหนังสือแจง
ใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบ เพื่อดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิใน
ที่ดินทันที (กฎหมายใหถือวาเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในอสังหาริมทรัพย นับแต
วันที่ชําระเงินและใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมคาอากรแสตมป)
16. ในระหวางที่ไมมีพระราชกฤษฎีกาประกาศใช เมื่อมีความจําเปนที่จะตองเขาดําเนินการกอสรางหรือขยาย
ทางหลวงใหจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดวยวิธีปรองดอง โดยการตกลงซื้อขายกับเจาของทรัพยสินตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติ
วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 โดยอนุโลม
17. ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการกอสรางหรือขยายทางหลวงเปนผูดําเนินการวางหมุด
ศูนยกลางทางและแนวเขตทางที่แนนอน ตามที่สํานักทางหลวงรองขอ
18. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามขอ 17 ใหดําเนินการ ดังนี้
18.1 เมื่อสํานักทางหลวงไดรับแผนที่แสดงแนวทางและเขตทางที่ชัดเจนแลว ใหจัดสงขอมูลรายละเอียด
ตามที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตองการ เพื่อขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแตงตั้งคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณา
กําหนดราคาของทรัพยสินและจํานวนเงินคาทดแทนตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย
พ.ศ.2530 และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 44 เรื่องการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย วันที่ 28 กุมภาพันธ 2534 โดยอนุโลม
18.2 ใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตรวจสอบขอมูลหลักฐานตามขอ 18 เสนอกรมทางหลวงขออนุมัติจัด
กรรมสิทธิ์ที่ดนิ พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณากําหนดราคาของทรัพยสินและจํานวนเงินคาทดแทน
18.3 การพิจารณากําหนดราคาและจํานวนเงินคาทดแทนใหนําหลักเกณฑตาม มาตรา 18 มาตรา 21
มาตรา 22 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 มาใชโดยอนุโลม

42
18.4 เมื่อคณะกรรมการปรองดองไดกําหนดหลักการคาที่ดินและตนไมยืนตน แลวใหสํานักทางหลวง
พิจารณาพรอมขอคิดเห็นนําสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาอนุมัติและ ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายดําเนินการตกลง
ซื้อขายตอไป
19. ในการเสนอแนะขอมูลการคํานวณราคาคาทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสราง ตนไมยืนตน และหรือคาเสียหายตาง
ๆ ตอคณะกรรมการปรองดองพิจารณา นั้น ขอมูลดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ ดังนี้
19.1 คาทดแทนที่ดิน สิ่งปลูกสราง ตนไมยืนตน
- วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักทางหลวงตองไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการสํานักทางหลวง
- วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตองไดรับความเห็นชอบ
จากอธิบดีกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายโดยผานการพิจารณาพรอมความเห็นจาก
ผูอํานวยการ
สํานักทางหลวง และผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามลําดับ
19.2 คาเสียหายตาง ๆ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนคําสั่งกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง สํานักจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน เกี่ยวกับความเสียหายตามมาตรา 21 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530
โดยอนุโลม
20. การจายเงินคาทดแทนตามขอ 18 ใหจายคาที่ดิน คาสิ่งปลูกสราง คาตนไมยืนตน และหรือคาเสียหายแต
ละรายในคราวเดียวกัน
- คาที่ดิน ใหจายคาทดแทนและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ให
ดําเนินการหักภาษี ณ ที่จายดวย
21. ในกรณีที่ทรัพยสินติดขัดการกอสราง และเจาของไมยินยอมรับราคาที่ดินแตยินยอมใหเขากอสรางใหจาย
คาสิ่งปลูกสราง คาตนไมยืนตน และคาเสียหายอื่น ๆ ได
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3.6.4 ขั้นตอนการวางหลักการคาตอบแทน
วัตถุประสงค
เพื่อใชเปนหลักเกณฑในการที่จะนําราคาคาทดแทนที่กําหนดไว มาเปนราคาเพื่อถือจายใหกับเจาของทรัพยสิน
ตอไป
ขอบขาย
การวางหลักการคาทดแทนเปนไปตามที่พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ที่
กําหนดไว
เอกสารที่เกี่ยวของ
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540
2. พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ.2535
3. ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ. 2544
4. คูมือแนวทางการกําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมทางหลวง เมษายน 2542
วิธีการปฏิบัติงาน
การวางหลักการกําหนดราคาคาทดแทน ดําเนินการได 2 ชวง คือ
- กอนมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกา เรียกวา คณะกรรมการปรองดอง
- หลังจากมีการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาแลว เรียกวา คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนและไมวา
จะเปนการวางหลักการกําหนดราคาคาทดแทนโดยคณะกรรมการปรองดอง หรือโดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน
ก็มีหลักเกณฑการดําเนินการ ดังนี้
1. การวางหลักการคาทดแทนที่ดิน การจัดเตรียมขอมูล ขอมูลเกี่ยวกับลําดับการจัดกรรมสิทธิ์ ไดแก วัน
เดือน ป ที่อนุมัติใหจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแตงตั้ง คณะกรรมการปรองดอง, ประกาศใชพระราชกฤษฎีกา, แตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน, ประกาศใหการเวนคืนเปนกรณีที่เรงดวน ฯลฯ ขอมูลเกี่ยวกับที่ดิน ตามความเปน
จริงกอนที่จะมีการกอสรางทางหลวง
- รายละเอียดเกี่ยวกับที่ตั้ง เชน ที่ดินตั้งอยูในหรือนอกเขตเทศบาล สุขาภิบาลในเมืองหรือนอกเมืองหรือ
ในหมูบาน ติดหรือหางจาก ถนน, ซอย, แมน้ํา, ตลาดศูนยการคา,วัด,โรงเรียน ฯลฯ ในลักษณะใด ระยะเทาใด การใช
ที่ดิน เชน ใชประกอบพาณิชยกรรม,เกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม ที่อยูอาศัย หรือที่นา ที่ไร ที่สวน, ความสะดวกในการ
คมนาคมเชน รถเขาถึง หรือมีแมน้ําลําคลอง เรือเขาถึง, สภาพ เชน เปนที่ลุมน้ําทวมถึง หรือเปนที่ดอนเปนที่จัดสรร มีสิ่ง
ปลูกสราง หรือที่วางเปลา ที่สาธารณะ ปาสงวน หรือมีเอกสารแสดงสิทธิประเภทใด กรณีไมมีเอกสารแสดงสิทธิ ผลการ
พิจารณาของกรรมการตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ เปนประการใด การไดมา
ซึ่งที่ดินของเจาของที่ดินเชนไดมาโดยการซื้อขาย,การรับมรดก,การจับจอง ครอบครอง ฯลฯ ใหระบุวันเดือนปที่ไดมา,
ลักษณะและสภาพที่ดินสวนที่ถูกทางกับลักษณะและสภาพที่ดิน สวนที่เหลือจากถูกทาง ความเปนอยูโดยปกติของชุมชน
กอนการกอสรางทางรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆที่เห็นวาเปนประโยชนแกการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหระบุ
รายละเอียดใหมากเทาที่สามารถจะทําได ในขณะที่เสนอคณะกรรมการรายละเอียดที่เกี่ยวกับราคา ตามมาตรา 21, 22,
24 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน อสังหาริมทรัพยฯ ไดแก
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- ราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของที่ดินพรอมหลักฐานเชนสําเนาราคาซื้อขายในวันใชบังคับ
พระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีการรับรองสําเนาถูกตองเทาที่หาไดในรัศมีใกลที่สุด
- สําเนาประกาศราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองถิ่นใน
ปที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนดโดยขอคัดจากฝายปกครองทองที่
- สําเนาประกาศราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม
ในปท่คี ณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนด โดยขอคัดจากสํานักงานที่ดินซึ่งที่ดินตั้งอยู
- สําเนาประกาศราคาอื่นใดที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณากําหนดราคาของคณะกรรมการกําหนด
ราคา เชน สําเนาราคาประเมินทุนทรัพยของสํานักงานกลางประเมิน ราคาทรัพยสินกรมที่ดิน
- ราคากอน และหลังการกอสรางทาง
- ขอเสนอแนะในเบื้องตนถึงความนาจะเปนของราคาแตละพื้นที่ที่เสนอคณะกรรมการกําหนด หากหา
ขอมูลรายการใดไมได ใหแจงเหตุผลไวเปนหมายเหตุ
- บัญชีรายชื่อเจาของที่ดนิ และจํานวนคาทดแทนโดยประมาณ
2. ขอมูลเกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง
- รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งปลูกสราง เชน เปนอาคาร ตึก ไม รั้ว มีการขออนุญาตปลูกสรางโดยขออนุมัติ
แบบ หรือไม อายุการปลูกสราง, ตั้งอยูในที่ดินที่เปนเขตเทศบาล สุขาภิบาลหรือนอกเขต, ขนาดรูปรางและลักษณะที่ถูก
เขตทาง เชน ถูกบางสวน หรือถูกหมดทั้งหลัง พื้นที่โดยรวมของอาคารและพื้นที่ที่ถูกเขตทาง
- รายละเอียดเกี่ยวกับการคิดคํานวณราคา ขอมูลตามขอ 1 และขอ 2 ใหจัดทําแผนที่ คือ แบบที่เขียน
ยอจากพื้นดินบอกแมน้ํา ฝงทะเล สภาพที่นา ที่อยูอาศัย และอื่น ๆ แผนผัง คือ แบบที่เขียนยอ หรือขยายจากที่ดิน,
สิ่งปลูกสราง รูปถาย รวมทั้งแผนภูมิตารางที่แสดงขอมูลใหสามารถ ดูไดโดยรวม เชน ที่ดินเปนรายแปลง หรือรายโซน
ประกอบดวย
3. ขอมูลเกี่ยวกับตนไมยืนตน
- รายละเอียดเกี่ยวกับตนไมยืนตน เชนเปนการปลูกเพื่อเปนตนไมในบาน เพื่อกินผลหรือเปน พืชสวน
พืชไร หรือไมประดับ เปนพืชผลเศรษฐกิจ หรือเปนพืชผลที่เติบโตยาก การลงทุนเลี้ยงดูและการพัฒนาดิน อายุ ขนาด ชนิด
จํานวนผลิตผลตอป และขอมูลอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ
- หลักฐานการสํารวจพรอมบันทึกการลงนามรับรองสํารวจของเจาของตนไม
4. ขอมูลเกี่ยวกับตนไมที่ไมใชไมยืนตน ซึ่งไมสามารถจายเปนคาทดแทนตามมาตรา 18 ได ใหเสนอขอมูล
เกี่ยวกับขอ 3 เพื่อกําหนดเปนคาเสียหายเพื่อจายใหแกเจาของ
5. ขอมูลเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ
- พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 โดยเฉพาะมาตรา 9,18,21,22, 24
- บันทึกกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค 0607 (ม.1) / 1149 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2534 เรื่องคาทดแทน
สําหรับความเสียหายตนไมที่ไมใชไมยืนตน
- ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการจายเงินคาทรัพยสินในที่ดินซึ่งไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พ.ศ. 2534
- ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ. 2535
- บันทึกกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค 0608 (ม.1) / 6035 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2535 เรื่องการกําหนด
ราคาคาทดแทนที่ดินที่ตองเวนคืน
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- บันทึกกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค 0608 (ม.1) / 6035 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2535 เรื่องการกําหนด
ราคาคาตนไมยืนตน เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
- ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537
- คําสั่งสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค 0618 (ม.1) / 5691 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 เรื่องการ
กําหนดคาทดแทนที่ดินแปลงที่ไมติดทางเขาออก แตติดตอกับแปลงที่ติดทางเขาออกซึ่งเปนเจาของเดียวกัน
- บันทึกสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คค 0618 (ม.1) / 1396 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2539 เรื่องแนวทางใน
การกําหนดคาทดแทน
- หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน ซึ่งกรมทางหลวงอนุมัติ เมื่อ 9
ตุลาคม 2541
- คําสั่งสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เรื่องหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนความเสียหายตาม มาตรา 21ฯ
- แนวทางหลักเกณฑการพิจารณาเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร
6. แนวทางการกําหนดคาทดแทน
ขอเสนอแนะในเบื้องตนถึงความนาจะเปนของราคา ซึ่งเลขานุการจะเสนอคณะกรรมการเพื่อ พิจารณา ควร
กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ดังนี้
6.1 ที่ดิน
- ที่ดินที่มีที่ตั้งและลักษณะของที่ดินเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน แตราคาประเมินของกรมที่ดินไมเทากัน
ควรเสนอใหกําหนดคาทดแทนในราคาเทากันหรือใกลเคียงกัน
- ที่ดินแปลงเดียวกัน หรือที่ดินหลายแปลงแตเปนเจาของเดียวกันและอยูติดตอกันแตราคาประเมินของ
กรมที่ดินแตกตางกัน ควรเสนอใหกําหนดราคาลดหลั่นเปนขั้นบันได ตามสัดสวนของระยะกรมที่ดินกําหนดไว
- ที่ดินที่เสียประโยชนจากการกอสรางทาง เชน ทําใหไมมีทางเขาออกหรือตองเปลี่ยน แปลงความ
เปนอยูโดยปกติสุข ควรเสนอใหกําหนดราคาเพิ่มขึ้นมากกวาที่ดินที่ไดประโยชนจากการกอสรางทางโดยพิจารณาถึงความ
เสียประโยชนมากหรือนอยเพียงใด เปนสัดสวนที่สัมพันธกัน
- การหาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนใหพิจารณาจาก
- ราคาที่ผูซื้อขายแจงไวที่กรมที่ดินในบริเวณใกลเคียงกอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ
- รายการจดทะเบียนจํานองอาคารพรอมที่ดินจากธนาคารและสถาบันการเงิน
- ราคาเสนอขายในทองตลาดในบริเวณใกลเคียง และศึกษาวิจัยอัตราการลดราคา ของตลาดแตละ
ประเภทมาประกอบการพิจารณาดวย
- ราคาขายที่ดิน หรือราคาขายที่ดินพรอมอาคารในโครงการจัดสรรใกลเคียงแลวคํานวณ ยอนกลับ
เพื่อใหทราบราคาที่ดินเดิม
- หลีกเลี่ยงราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นเพราะผลกระทบของพระราชกฤษฎีกาที่มีผลใชบังคับ
- เมื่อกรมที่ดินไดจัดทําฐานขอมูลราคาซื้อขายอยางตอเนื่องใหนํามาประกอบการพิจารณาดวย
(1) การใชราคาปานกลางภาษีบํารุงทองที่หากจะนําราคาปานกลางเพื่อเก็บภาษีบํารุงทองที่ที่กําหนดไวมาใช
ตองคํานวณใหไดราคาที่เปนจริงเสียกอน
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(2) การใชราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
- ใหใชบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ใช
อยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ หรือในวันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนมีมติกําหนด แลวแตราคาใดจะสูง
กวามาประกอบการพิจารณา
- หากที่ดินแปลงใดไมมีราคาประเมินใหใชราคาประเมินของที่ดินแปลงใกลเคียงที่มีสภาพและทําเลที่ตั้ง
คลายคลึงกันมากที่สุด
- ถาในที่ดินแปลงเดียวกันถูกกําหนดราคาประเมินไวหลายราคาตางกันใหคํานวณราคา แตละสวนแลว
นํามาคิดเปนราคาเฉลี่ยตอตารางวากอน จึงจะกําหนดคาทดแทนเพื่อการเวนคืน
(3) การพิจารณาสภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย
- ใหเปรียบเทียบสภาพและที่ตั้งของที่ของที่ดินที่ใชอางอิงกับที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนโดยพิจารณาปจจัย
ตาง ๆ ที่มีผลตอราคาที่ดิน เชน ความกวางของถนน หรือซอยลักษณะผิวจราจร ระยะทางจากถนนสายหลัก การใช
ประโยชนที่ดิน การถมดินหรือขอมูลอื่น ๆ เพื่อปรับราคาใหเปนธรรม
- ที่ดินที่ถูกเวนคืนตองใชสภาพและทําเลที่ตั้งในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ เชน กอนเวนคืนสภาพ
เปนที่ดินแปลงเดียว แตหลังเวนคืนไดซื้อแปลงหลังมาเพิ่มอีกแปลงจะตองประเมินราคาแยกเปนคนละเจาของ
- ที่ดินถูกขุดหนาดินภายหลังวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับตองถือสภาพในวันที่หนวยราชการจายเงิน
คาทดแทน
- ที่ดินมีภาระจํายอม และมีคาตอบแทนใหคํานวณหักออกจากคาตอบแทนตามสวน
- ที่ดินที่ใชเปนทางสวนบุคคล ใหกําหนดราคารอยละหาสิบของที่ดินขางเคียง
- ถนน หรือ ซอย ที่ทําขึ้นหลังจากพระราชกฤษฎีกาใชบังคับใหถือวาไมมีถนน
- ที่ดินหลายแปลงเปนเจาของเดียวกันติดตอเปนผืนเดียวกันใหถือเสมือนเปนที่ดินแปลงเดียว
(4) การพิจารณาเหตุและวัตถุประสงคของการเวนคืนการพิจารณาเหตุผลและวัตถุประสงคของการเวนคืน
กรณีการเวนคืนเพื่อสาธารณูปโภคใหจายคาทดแทนสูงสุดตามที่กฎหมายกําหนด
(5) การคํานวณราคาที่ลดลงของที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนตามมาตรา 21 วรรคสอง
- ที่ดินสวนที่เหลือมีราคาลดลง เชน
- ความลึกของที่ดินเหลือนอยจนไมเหมาะแกการกอสรางอาคารใหไดประโยชนสูงสุด ตามศักยภาพของ
ที่ดินกอนการเวนคืน เชน นอยกวา 20 เมตร สําหรับอาคารพาณิชย หรือ นอยกวา 40 เมตร สําหรับที่อยูอาศัย
- รูปรางแปลงที่ดินเปลี่ยนแปลงจากสี่เหลี่ยมเปนสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมคางหมู เปนตน
- กอนการเวนคืนที่ดินติดถนน หรือซอยอยูแลว
- ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง เชน ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนเพื่อการงานหรือกิจการ ดังนี้
- การกอสรางทางยกระดับ
- การสรางทางที่หามเชื่อมทาง
- ถาที่ดินที่ใชอยูอาศัยหรือประกอบการงานโดยชอบดวยกฎหมายถูกเวนคืนบางสวน ทําใหที่ดิน
สวนที่เหลือแยกจากกันเปนสองสวน อันทําใหเกิดความไมสะดวกแกการประกอบกิจการ ที่ดําเนินการอยูในขณะเวนคืน
ใหกําหนดคาทดแทนโดยคํานวณจากเงินคาใชจายอันเกิดจากความไมสะดวกนั้น
- หากปรากฏวารูปแปลงที่ดินกอนการเวนคืนเปนสี่เหลี่ยมผืนผาถูกเวนคืนบางสวนเหลือเปนรูป
สามเหลี่ยม หรือสี่เหลี่ยมคางหมู ที่มีความลึกของที่ดิน โดยเฉลี่ยมากกวา20 เมตรหรือ 40 เมตร แลวแตกรณีใหที่ดินสวนที่
เหลือราคาลดลงไมเกิน รอยละ 25 หรือรอยละ 12.5 ตามลําดับ

47
6.2 สิ่งปลูกสราง
การคํานวณคาทดแทนสิ่งปลูกสราง ซึ่งเลขานุการควรเสนอแนะในเบื้องตนใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการคํานวณตามหลักการ ดังนี้
(1) คาทดแทนที่จายใหเจาของสิ่งปลูกสรางเพียงพอที่จะทําการรื้อถอน ขนยาย อาคาร สิ่งปลูกสราง ไป
ปลูกสรางใหม ในลักษณะและสภาพเดิมได
(2) คาทดแทนที่จะจาย คือ
- คารื้อถอน ขนยาย
- คาวัสดุที่เสียหายจากการรื้อถอน
- คาแรงงานปลูกสรางใหม
- คาดําเนินการ กําไร ภาษี คํานวณเปนเปอรเซ็นต จากคาวัสดุที่เสียหายและจากคาแรงงานปลูก
สรางใหม เพื่อใหเจาของทรัพยสิน สามารถนําไปจางเหมาดําเนินการได ตามบัญชีมาตรฐานงานดังตอไปนี้
- บัญชีคาแรงกอสรางสูงสุด
- บัญชีคาวัสดุที่เสียหาย
- บัญชีเปอรเซ็นต คาดําเนินการกําไร ภาษีโดยนําหลักเกณฑและขอมูล ซึ่งสํานักทางหลวงจัดทํา
บัญชีมาตรฐานราคาวัสดุของ แตละสายทางและไดรับความเห็นชอบจากสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแลวไปคํานวณราคาคา
ทดแทนสิ่งปลูกสรางเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณากําหนดราคา
(3) การกําหนดคาทดแทนโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืนบางสวน นอกจากกําหนด คาทดแทนสวน
ที่ถูกเวนคืนแลว ตองกําหนดคาทดแทนในสวนที่ตองบูรณะซอมแซมปรับปรุง โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน และ
สวนที่เกี่ยวของใหสามารถอยูอาศัยไดตามสภาพดวย
(4) การกําหนดคาทดแทนใหผูเชาซึ่งไดทําสัญญาเชาไวต่ํากวาคาเชาตามปกติในทองตลาด เพราะไดชําระ
คาไดสิทธิการบริการเชนใหแกผูใหเชาแลว ใหกําหนดคาทดแทนใหผูเชาเทากับคาเชาตามปกติในทองตลาดในสวนระยะ
เวลาเชาที่เหลือตลอดสัญญา
6.3 พืชผล
ควรกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ไดแก
(1) ผลิตผลตอป หรือรายไดตอป โดยเฉลี่ย
(2) อายุและขนาดที่ใหผลิตผลเต็มที่
(3) ตามประสงคในการปลูกวาปลูกเพื่อกินผล เปนตนไมในบานเปนพืชไร พืชสวน หรือไมประดับ
(4) ชนิดของพืชผล
(5) ราคาที่หนวยราชการอื่นเคยถือจายหรือราคาที่กรมทางหลวง เคยถือจายแลวในสายใกลเคียงในทองที่
เดียวกัน
6.4 ความเสียหาย
หลักเกณฑการคิดคาทดแทนที่นาจะเปนสําหรับความเสียหายตามหลักการ ดังนี้
(1) คิดคาเสียหายจากการที่เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายตองออกจากที่ดินหรือสิ่งปลูก
สราง ซึ่งได
- อยูอาศัย หรือ
- ประกอบการคา หรือ
- ประกอบการงานโดยชอบดวยกฎหมาย
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(2) พิจารณาหลักฐาน เชน ใบกํากับภาษี, สัญญาเชา,สัญญาจาง , บัญชีคาแรงลูกจาง , คําพิพากษาศาล,
หนังสือรับรองจากหนวยงาน เชน กรมโยธาธิการ, กรมที่ดิน, กรมแรงงาน ฯลฯ
(3) พิจารณาจากระยะเวลาที่ตองออกจากที่ดิน หรือสิ่งปลูกสราง
(4) การกําหนดคาความเสียหายอันเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยเพิ่มควรกําหนดไมเกินรอย
ละสิบของรายไดหรือคาใชจายระหวางที่กอสรางใหมหรือหยุดกิจการ
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3.6.5 การตรวจสอบทรัพยสินที่ถูกเขตทาง
วัตถุประสงค
เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและขอเท็จจริงของทรัพยสินที่ถูกเขตทาง
ขอบขาย
ดําเนินการตรวจสอบการคํานวณคาทดแทนที่ดิน, สิ่งปลูกสราง, พืชผล ตามหลักเกณฑของกรมทางหลวง
เอกสารอางอิง
1. คูมือแนวทางการกําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยที่ถูก
เวนคืนสําหรับใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมทางหลวง เมษายน 2542
2. หลักเกณฑการคํานวณคาทดแทนสิ่งปลูกสรางที่ถูกเวนคืน กองอุทธรณเงิน คาทดแทน สํานักงานปลัด
กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมทางหลวงไดอนุมัติเห็นชอบใหหนวยงานถือปฏิบัติแบบกอสรางที่กรมฯ อนุญาต เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2544
วิธีการปฏิบัติงาน
1. การตรวจสอบคาที่ดิน
1.1 แขวงการทางสงหลักฐานตรวจสอบราคาที่ดิน
1.2 สํานักทางหลวงรับเรื่อง
1.3 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สั่งการใหหัวหนาฝายรังวัดสํารวจและ คํานวณราคา
สิ่งกอสรางและทรัพยสินตรวจสอบราคาคาทดแทนที่ดิน
1.4 หัวหนางานรังวัดสํารวจ และคํานวณราคาสิ่งกอสรางและทรัพยสิน และทีมงานตรวจสอบรายละเอียดดังนี้
- บัญชีโซนราคาคาทดแทนที่ดินที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเห็นชอบ
- ตรวจสอบแผนผัง R.O.W. แสดงเขตที่ดิน
- ตรวจสอบหนังสือการรังวัดแบงแยกที่ดิน รว.9 รายการคํานวณการรังวัดที่ดิน
1.5 เมื่อตรวจสอบหลักฐานวาถูกตอง บันทึกความเห็นเสนอผูอาํ นวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์
ที่ดิน
1.6 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวงเห็นชอบ
ราคาในอํานาจวงเงินอนุมัติ ซึ่งอํานาจในวงเงินอนุมัติแตละแปลงไมเกิน 10,000,000.-บาท (สิบลานบาทถวน)
1.7 สํานักทางหลวง สงเรื่องใหแขวงการทาง ดําเนินการตอไป
2. การตรวจสอบคารื้อถอนสิ่งปลูกสราง
2.1 แขวงการทาง สงหลักฐานการตรวจสอบราคาคาทดแทนสิ่งปลูกสรางแบบรายการคํานวณราคา คา
รื้อถอนสิ่งปลูกสราง ชส. 1–3 และแบบแปลนสิ่งปลูกสราง
2.2 สํานักทางหลวงรับเรื่อง
2.3 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สั่งการใหหัวหนาฝายรังวัดสํารวจและคํานวณราคา
สิ่งกอสรางและทรัพยสินตรวจสอบราคาคารื้อถอนสิ่งปลูกสราง
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2.4

หัวหนาฝายรังวัดสํารวจและคํานวณราคาสิ่งกอสรางและทรัพยสิน และทีมงาน ตรวจสอบ ราย-

ละเอียดดังนี้
- ตรวจสอบแผนผังการสํารวจทรัพยสินเบื้องตน (แบบ ช.1)
- ตรวจสอบรายการคํานวณปริมาณงานและราคา, แบบแปลนสิ่งปลูกสราง
เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตอง
บันทึกความเห็นเสนอ
ผูอํานวยการสวนกฎหมายและ

2.5
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
2.6 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง เห็นชอบ
ราคาในอํานาจวงเงินอนุมัติ ซึ่งอํานาจวงเงินอนุมัติคารื้อถอนสิ่งปลูกสรางแตละรายไมเกิน 5,000,000. -บาท (หาลาน
บาทถวน)
2.7 สํานักทางหลวงสงเรื่องใหแขวงการทาง ดําเนินการตอไป
3. การตรวจสอบคาตนไมยืนตน
3.1 แขวงการทาง สงหลักฐานการตรวจสอบราคาคาตนไมยืนตน
3.2 สํานักทางหลวงรับเรื่อง
3.3 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน สั่งการใหหัวหนาฝายรังวัดสํารวจและคํานวณราคา
สิ่งกอสรางและทรัพยสิน ตรวจสอบราคาตนไมยืนตน
3.4 หัวหนาฝายรังวัดสํารวจและคํานวณราคาสิ่งกอสรางและทรัพยสิน และทีมงานตรวจสอบรายละเอียด
ดังนี้
- รายชื่อเจาของตนไมยืนตน
- ตรวจสอบรายการคํานวณ,ประเภท,ขนาดอายุของตนไมยืนตนใหถูกตองตรงกับราคาคาทดแทน
ไมยืนตนที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหความเห็นชอบแลว
3.5 เมื่อตรวจสอบหลักฐานถูกตอง บันทึกความเห็นเสนอผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3.6 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาผูอํานวยการสํานักทางหลวง เห็นชอบราคา
ในอํานาจวงเงินอนุมัติ ซึ่งคาทดแทนตนไมยืนตนแตละรายไมเกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) สํานักทางหลวง สงเรื่องใหแขวงการทางดําเนินการตอไป
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3.7 งานกฎหมาย
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวของกับปญหา ขอกฎหมาย การดําเนินการทางดานวินัย การเนินคดี
และการดําเนินการแกตางคดีซึ่งอยูภายในพืน้ ที่ขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักทางหลวง ใหสามารถพิจารณาดําเนินการ
ไดอยางถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิผลทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอบขาย
ครอบคลุมถึงการพิจารณาดําเนินการในการตาง ๆ ดังนี้
1. การพิจารณาปญหาขอกฎหมาย
2. การดําเนินการทางดานวินัย
3. การดําเนินคดีแพง อาญา ปกครอง
4. การแกตางคดีแพง อาญา ปกครอง
เอกสารอางอิง
1. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ 29/2536 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองที่ดิน
2. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/109/2541 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2541 เรื่องการโอนสิทธิเรียกรอง
3. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/1110/2541 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2541 เรื่องแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจรับ
เงินและแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจรับเงินของผูรับโอนสิทธิการรับเงิน
4. ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
5. กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณา
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
7. บันทึกกองนิติการ กรมทางหลวง ที่ คค 0606/ม.3.3/1824 ลงวันที่ 13 มกราคม 2526 เรื่อง ขอสงคูมือ
ดําเนินการกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแกทรัพยสินของกรมทางหลวง
8. บันทึกกองการเจาหนาที่ กรมทางหลวง ที่ คค 0603/จ.3/1890 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2542 เรื่องซักซอม
ความเขาใจเรื่องการดําเนินการทางวินัย
9. บันทึกกองการเจาหนาที่ กรมทางหลวง ที่ คค 0603/จ.3/14755 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2540 เรื่องการชี้แจง
เพื่อทําความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ฉบับใหม และหลักการ กฎ ก.พ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา ฉบับใหม
10. บันทึกกองการเจาหนาที่ กรมทางหลวง ที่ คค 0603/จ.3/13295 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 เรื่องซักซอม
การออกคําสั่งลงโทษทางวินัย ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน
11. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว.34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2544
12. หนังสือศาลปกครองกลาง ที่ ศป.0003/115 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2544 เรื่องหลักเกณฑการแจงสิทธิใน
การฟองคดีปกครองตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
หัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
นิติกร

นิติกร
นิติกร

หัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

หัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ผส.ทล.
นิติกร

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. รับเรื่องปญหาขอกฎหมายทั่วไป, คดีตางๆ จากแขวงฯ, ประชาชน,
สวนราชการอื่น, กรมทางหลวง
2. พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- กรณีเอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวนใหปฏิบัติตามขอ 3
- กรณีเอกสารถูกตอง/ครบถวนใหปฏิบัติตามขอ 4
3. แจงเจาของเรื่องเพื่อทําการแกไข/ จัดสงหลักฐานเพิ่มเติม โดยเสนอ
ผานตามลําดับสายงาน และตามขั้นตอนงานสารบรรณ
4. ดําเนินการตามขั้นตอน แลวแตกรณี พิจารณาจัดทํารางหนังสือ/ บันทึก
พรอมความเห็นเสนอหัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน พรอมบันทึก
ขอมูล
5. พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
- กรณีเอกสารไมถูกตอง/ ไมครบถวน ใหปฏิบัติตามขอ 6
- กรณีเอกสารถูกตอง/ ครบถวน ใหปฏิบัติตามขอ 7
6. นิติกรทําการแกไข/ จัดสงหลักฐานเพิ่มเติมเสนอ หก.ทล.พิจารณา
7. เสนอเรื่องใหผูอํานวยการสํานักทางหลวง
8. พิจารณาลงนาม
9. แยกเรื่องสงเพื่อแจงใหผูเกี่ยวของทราบ และเก็บสําเนาเรื่องเปน
หลักฐาน

เอกสารที่เกี่ยวของ
1. แบบฟอรมขออนุมัติจายเงินชวยเหลือและเงินมรดก
2. แบบฟอรมบันทึกถอยคําในการดําเนินการทางดานวินัย
3. บัญชีควบคุมติดตามงาน
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3.7.1 การพิจารณาปญหาขอกฎหมาย
วัตถุประสงค
วิธีการทํางานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติประกอบใน การพิจารณาปญหาขอกฎหมาย
ขอบขาย
วิธีการทํางานนี้ครอบคลุมถึงการพิจารณาในปญหาขอกฎหมาย ขอพิจารณาหรือขอโตแยง ระหวาง กรมทางหลวง
กับบุคคลภายนอกหรือสวนราชการอื่น รวมทั้งการตีความใหความเห็นเสนอแนะแนวทางดานกฎหมายเบื้องตน ที่อยูใน
ความรับผิดชอบของสํานักทางหลวง
สรุปหัวขอยอยพอสังเขปไดคือ
ก. ปญหาขอกฎหมายทั่วไป
ข. ปญหาขอโตแยงที่ดินเขตทาง
ค. ปญหาขอโตแยงที่ดินสงวน
ง. การโอนสิทธิเรียกรอง
จ. เงินมรดกและเงินชวยเหลือพิเศษ
เอกสารอางอิง
1. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ 29/2536 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 เรื่องการระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรอง
แนวเขตที่ดิน
2. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/109/2541 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2541 เรื่องการโอนสิทธิเรียกรอง
3. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/1110/2541 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2541 เรื่องแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจรับ
เงิน และแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจรับเงินของผูรับโอนสิทธิการรับเงิน
4. ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536
วิธีการปฏิบัติงาน
1. ปญหาขอกฎหมายทั่วไป
1.1 ผูอํานวยการสํานักทางหลวงไดสั่งการตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ เพื่อใหนิติ
กรพิจารณา กรณีสํานักทางหลวงไดรับเรื่องหารือปญหาขอกฎหมายขอพิจารณาหรือขอโตแยง
จากแขวงการทาง,
ประชาชนหรือสวนราชการอื่น
1.2 ตรวจสอบเรื่องเพื่อกําหนดประเด็นขอกฎหมาย ขอพิจารณาหรือขอโตแยงแลวรวบ รวมขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตอง/ครบถวนในทุกประเด็นที่จะตองพิจารณาโดยใชหลักกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ประกอบในการพิจารณา (หากเห็นวาไมถูกตอง/ไมครบถวนเพียงพอในการพิจารณา ใหรายงานความเห็นเสนอผูอาํ นวยการ
สํานักทางหลวงเพื่อสงเรื่องให แขวงการทาง,ประชาชน หรือสวนราชการอื่นแกไข/ชี้แจงขอเท็จจริงพรอมจัดสงเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมโดยผานตามขั้นตอนงานสารบรรณหากเห็นวาถูกตอง/ครบถวนแลวใหดําเนินการตามขอ 1.3 ตอไป)
1.3 พิจารณาจัดทําหนังสือ/บันทึกพรอมดวยความเห็นเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง เพื่อแจงผลการ
พิจารณาให แขวงการทาง,ประชาชน หรือสวนราชการอื่นทราบ (ผานตามลําดับสายงาน และตามขั้นตอนงานสารบรรณ)
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2. ปญหาขอโตแยงที่ดินเขตทาง
2.1 ผูอํานวยการสํานักทางหลวง ไดสั่งการตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณเพื่อใหนิติกร
พิจารณากรณีสํานักทางหลวง ไดรับรายงานจากแขวงการทางในปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับที่ดินเขตทาง
2.2 ตรวจสอบเรื่อง เพื่อกําหนดประเด็นขอโตแยง แลวรวบรวมขอเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ใหถูกตอง/ครบถวนในทุก ๆ ประเด็นที่จะตองพิจารณา โดยใหสอดคลองกับเอกสารอางอิง (หากเห็นวาไมถูกตอง/ไม
ครบถวนเพียงพอในการพิจารณาใหรายงานความเห็น เสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง เพื่อสงเรื่อง ใหแขวงการ
ทางแกไข/ชี้แจง พรอมจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม โดยผานขั้นตอนงานสารบรรณ)
2.3 กรณีการพิจารณาใหความเห็นอยูภายในดุลพินิจสั่งการของผูอํานวยการสํานักทางหลวงใหพิจารณา
จัดทําบันทึกพรอมดวยความเห็น เสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวงเพื่อแจงผลการพิจารณาใหแขวงการทางทราบ และ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป (ผานตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) แลวจัดทําบันทึก
รายงานใหกรมทางหลวงทราบ พรอมทั้งแกไขบัญชีเขตทางใหเรียบรอย และชี้แจงเหตุ ผลประกอบดวยโดยเสนอผาน
สํานักบริหารบํารุงทาง(ผานตามลําดับสายงาน และตามขั้นตอนของงานสารบรรณ
2.4 กรณีการพิจารณาเปนอํานาจสั่งการของกรมทางหลวง ใหพิจารณาจัดทําบันทึกพรอมดวยเหตุผลคํา
วินิจฉัย และเอกสารหลักฐานตาง ๆ เสนอใหผูอํานวยการสํานักทางหลวงลงนาม เพื่อสงเรื่องใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(กรณีเขตทางไดมาโดยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออยูระหวางการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) หรือกองนิติการ (กรณีเขตทางไดมาโดย
ประการอื่น) เพื่อพิจารณาเสนอกรมทางหลวง สั่งการตอไป
2.5 เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาเปนที่ยุติประการใดแลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการ สํานักทางหลวง
ลงนาม เพื่อแจงผลการพิจารณาดังกลาวใหแขวงการทางทราบ และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป (ผาน
ตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ)
3. ปญหาขอโตแยงที่ดินสงวน
3.1 ผูอํานวยการสํานักทางหลวงไดสั่งการตามลําดับสายงาน และตามขั้นตอนงานสารบรรณเพื่อใหนิติกร
พิจารณากรณี สํานักทางหลวงไดรายงานจากแขวงการทางในปญหาขอโตแยงที่เกี่ยวกับที่ดินสงวน
3.2 ตรวจสอบเรื่อง เพื่อกําหนดประเด็นขอโตแยง แลวรวบรวมขอเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ใหถูกตอง/ครบถวนในทุก ๆ ประเด็นที่จะตองพิจารณา โดยใชหลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย
ทรัพยสินและประมวลกฎหมายที่ดิน เปนหลักสําคัญประกอบในการพิจารณา (หากเห็นวาไมถูกตอง/ไมครบถวนเพียงพอ
ในการพิจารณา ใหรายงานความเห็นเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวงเพื่อสงเรื่องใหแขวงการทางแกไข/ชี้แจงขอเท็จจริง
พรอมจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม โดยผานตามขั้นตอนงานสารบรรณ หากเห็นวาถูกตอง/ครบถวนแลวใหดําเนินการ
ตามขอ 3.3 ตอไป)
3.3 พิจารณาจัดทําบันทึกพรอมดวยเหตุผลคําวินิจฉัยและเอกสารหลักฐานตาง ๆ เสนอใหผูอํานวยการ
สํานักทางหลวงลงนามเพื่อสงเรื่องใหสํานักบริหารบํารุงทางพิจารณาดําเนินการเสนอกรมทางหลวงสั่งการตอไป
3.4 เมื่อไดรับแจงผลการพิจารณาเปนที่ยุติประการใดแลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูอาํ นวยการสํานักทางหลวง
ลงนาม เพื่อแจงผลการพิจารณาดังกลาวให แขวงการทางทราบ และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป (ผาน
ตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ)
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4. การโอนสิทธิเรียกรอง
4.1 ผูอํานวยการสํานักทางหลวง ไดสั่งการตามลําดับสายงาน และตามขั้นตอนงานสาร บรรณเพื่อใหนิติ
กรพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง กรณีไดรับเรื่องโอนสิทธิเรียกรองจากแขวงการทาง
4.2 พิจารณาตรวจสอบความถูกตองใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทําการโดยใชหลักกฎหมายประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยวาดวยการโอนสิทธิเรียกรอง,นิติกรรมสัญญา, เอกสารอางอิงเปนหลักสําคัญประกอบในการพิจารณา
4.3 รายงานความเห็นเสนอหัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อจัดทําบันทึกสงเรื่องใหหัวหนา
ฝายบริหารงานทั่วไป ดําเนินการตอไป
5. เงินมรดกและเงินชวยเหลือพิเศษ
5.1 หัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไดสั่งการใหนิติกรพิจารณา กรณีไดรับเรื่องเงินมรดกและเงิน
ชวยเหลือพิเศษจากหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
5.2 พิจารณาใหความเห็น โดยใชแบบฟอรมเรื่องการโอนสิทธิเรียกรอง อาศัยหลักกฎหมาย ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยมรดกและเอกสารอางอิงเปนหลักสําคัญประกอบในการพิจารณา
5.3 รายงานความเห็นเสนอหัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อจัดทําบันทึกสงเรื่องใหหัวหนา
ฝายบริหารงานทั่วไป ดําเนินการตอไป
เอกสารที่เกี่ยวของ
- แบบฟอรมขออนุมัติจายเงินชวยเหลือและเงินมรดก
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3.7.2 การดําเนินการทางวินยั
วัตถุประสงค
วิธีการทํางานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินการทางดานวินัย
ขอบขาย
วิธีการทํางานนี้ครอบคลุมถึงการดําเนินการทางดานวินัย ทั้งในกรณีแขวงฯ ดําเนินการสอบสวนและกรณีสํานักฯ
เปนผูดําเนินการสอบสวน จนสิ้นสุดการดําเนินการ
เอกสารอางอิง
1. กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณา
2. บันทึกกองการเจาหนาที่กรมทางหลวงที่ คค 0603/จ.3/1890ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2542 เรื่อง ซักซอม
ความเขาใจเรื่องการดําเนินการทางวินัย
3. บันทึกกองการเจาหนาที่กรมทางหลวง ที่ คค 0603/จ.3/14755 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2540 เรื่อง การ
ชี้แจงเพื่อทําความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ฉบับใหม และหลักการกฎ ก.พ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา
ฉบับใหม
4. บันทึกกองการเจาหนาที่ กรมทางหลวง ที่ คค 0603/จ.3/13295 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2544 เรื่อง
ซักซอมการออกคําสั่งลงโทษทางวินัย ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน
วิธีการปฏิบัติงาน
1. แขวงการทาง เปนผูดําเนินการสอบสวน
1.1 แขวงฯ รายงานผลการสอบสวนพรอมความเห็น ของคณะกรรมการสอบสวนของแขวงฯ ใหสํานักฯ
ทราบซึ่งผูอํานวยการสํานักฯ จะสั่งตามลําดับสายงานและขั้นตอนงานสารบรรณ เพื่อใหนิติกรพิจารณาดําเนินการ
1.2 ตรวจสอบขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานวาถูกตอง/ครบถวนเพียงพอ ในการพิจารณาประเด็นความผิด
ทางวินัยหรือไมโดยใชหลักกฎหมายพระราชบัญญัติ ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535, ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
ลูกจางประจําของราชการ พ.ศ. 2537 , เอกสารอางอิงที่เกี่ยวของ หากเห็นวาไมถูกตอง / ไมครบถวน เสนอความเห็น
เพื่อสงเรื่องใหแขวงฯ แกไข / สอบสวนขอเท็จจริง และจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยผานตามขั้นตอนงานสารบรรณ
หากเห็นวาถูกตอง / ครบถวนแลวใหดําเนินการตาม ขอ 5.1.3 ตอไป
1.3 จัดทําบันทึกพรอมพิจารณาเสนอความเห็นใหผูอํานวยการสํานักฯลงนาม เพื่อสงเรื่องใหกองการ
เจาหนาที่ดําเนินการตอไป (ผานตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) สรุปแนวในทางการพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้
1.3.1 กรณีเห็นชอบดวยกับความเห็นของคณะกรรมการและแขวงฯ ที่เห็นวาการสอบสวนไมพอฟง
วามีความผิด ใหยุติเรื่อง แลวรายงานกองการเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตอไป
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1.3.2 กรณีเห็นชอบดวยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และแขวงฯ ในการ สอบสวนความผิด
วินัยไมรายแรง และระดับโทษอยูภายในอํานาจการสั่งลงโทษของผูอํานวยการสํานักฯ (ตัดเงินเดือนหรือตัดคาจาง 5%
ไมเกิน 2 เดือน, ภาคทัณฑรวมทั้งงดโทษใหเปนรางทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือน) ใหออกคําสั่งลงโทษ หรือ
งดโทษใหแลวแตกรณีแลวรายงานกองการเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการตอไปแตถาหากไมเห็นดวยหรือระดับโทษเกินอํานาจ
ใหสงเอกสารในการสอบสวนทั้งหมดพรอมดวยความเห็นของผูอํานวยการสํานักทางหลวง รายงานใหกองการเจาหนาที่
เพื่อพิจารณาสั่งลงโทษตามอํานาจกรมฯ ตอไป
1.3.3 กรณีคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาการสอบสวนมีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง ให
เสนอความเห็น พรอมสงเอกสารในการสอบสวนทั้งหมดให กองการเจาหนาที่เพื่อเสนอกรมฯ พิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยตาม มาตรา 102 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535เพื่อทํา
การสอบสวนและพิจารณาลงโทษตอไป
1.3.4 เมื่อไดรับแจงผลทางวินัย จากกองการเจาหนาที่เปนที่ยุติประการใดแลว ใหจัดทําหนังสือ
บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง เพื่อแจงผลดังกลาวใหผูเกี่ยวของทราบ (ผานตามลําดับสายงานและตามขั้นตอน
งานสารบรรณ)
2. สํานักฯ เปนผูดําเนินการสอบสวน
2.1 เมื่อคณะกรรมการสอบสวน ดําเนินหารสอบสวนโดยใชแบบฟอรมบันทึกถอยคําในการดําเนินการ
ทางดานวินัย รายงานผลการสอบสวนเสนอผูอํานวยการสํานักฯ และไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักทางหลวง
เรียบรอยแลว ใหจัดทําบันทึกพรอมความเห็นเสนอใหผูอํานวยการสํานักทางหลวง ลงนามเพื่อสงเรื่องใหกองการเจาหนาที่
ดําเนินการตอไป (ผานตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) โดยมีแนวทางการพิจารณาเนินการตอไป
เหมือนกับวิธีการทํางาน ขอ 1.3.1 - 1.3.3
2.2 เมื่อไดรับแจงผลทางวินัยจากกองการเจาหนาที่เปนที่ยุติประการใดแลว ใหจัดทําหนังสือ/บันทึกเสนอ
ผูอํานวยการสํานักทางหลวง เพือ่ แจงผลดังกลาวใหผูเกี่ยวของทราบ (ผานตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ)
เอกสารที่เกี่ยวของ
-

แบบฟอรมบันทึกถอยคําในการดําเนินการทางดานวินัย

58
3.7.3 การดําเนินคดีแพง อาญา ปกครอง
วัตถุประสงค
วิธีการทํางานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติประกอบในการดําเนินคดีแพง อาญา ปกครอง
ขอบขาย
วิธีการทํางานนี้ครอบคลุมถึงกรณีที่กรมฯ มีความจําเปนที่จะตองใชสิทธิทางศาล หรือมีขอโตแยง เกี่ยวกับสิทธิ
หรือหนาที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถหาขอยุติได จึงตองมีการดําเนินการเสนอเหตุดังกลาว เพื่อฟองคดีตอศาลแพง ศาล
อาญา ศาลปกครอง
เอกสารอางอิง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว.34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2544 เรื่องแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
3. หนังสือศาลปกครองกลาง ที่ ศป.0003/115 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2544 เรื่องหลักเกณฑการแจงสิทธิใน
การฟองคดีปกครองตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
วิธีการปฏิบัติงาน
1. แขวงการทาง รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการฯ กรณีเกิดเหตุละเมิดทําใหทรัพยสินของกรมทาง
หลวงเสียหายโดยที่ผูละเมิดไมยินยอมชดใชคาเสียหาย
(ผานขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานของเจาหนาที่สถิติ
แลว) หรือแขวงฯรายงานกรณีเกิดปญหาขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิ หรือหนาที่โดยไมสามารถหาขอยุติได
2. พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อกําหนดประเด็นแนวทางในการดําเนินคดี แลวรวบรวมขอเท็จจริง และ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของใหถูกตอง/ครบถวนในทุก ๆ ประเด็นที่จะตองมีการดําเนินคดีโดยใชหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ
แลวแตกรณีเชนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย , ประมวลกฎหมายอาญา , พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ,
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 , พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง พ.ศ.2542 ,พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. เปนตน เปนหลักสําคัญประกอบในการ
พิจารณา (หากเห็นวาไมถูกตอง/ไมครบถวน เสนอความเห็นเพื่อสงเรื่องใหแขวงฯ แกไข/ชี้แจงขอเท็จจริงพรอมจัดสง
เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยผานตามขั้นตอนงานสารบรรณ หากเห็นวาถูกตอง/ ครบถวนแลวใหดําเนินการตามขอ 3
ตอไป
3. จัดทําบันทึกพรอมดวยความเห็นเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง
เพื่อสงเรื่องใหกองนิติการพิจารณา
ดําเนินการเสนอกรมฯ เพื่อดําเนินคดีตอไป (ผานตามสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ)
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4. เมื่อกรมฯ สงหนังสือขอใหสํานักงานอัยการพิจารณาดําเนินการฟองคดี จะมีสําเนาคําสั่งกรมฯตอทาย หนังสือ
ดังกลาวใหผูอํานวยการสํานักฯ เปนผูแทนกรมฯ และหรือมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูแทนกรมฯ ในการชี้แจงขอเท็จจริง
แกพนักงานอัยการ
5. ชี้แจงขอเท็จจริงแกพนักงานอัยการรวมทั้งติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพื่อไปใหถอยคําแก
พนักงานอัยการในการดําเนินการฟองคดีตอศาล
6. ไปเบิกความเปนพยานตอศาลและติดตอประสานงานในการนําเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปเบิกความเปนพยาน
ตอศาล รวมทั้งประสานงานกับพนักงานอัยการในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคดีจนคดีถึงที่สุด
7. เมื่อคดีถึงที่สุด
และไดรับแจงผลคดีแลวจะตองดําเนินการจัดทําหนังสือ/บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานัก
ทางหลวง เพื่อแจงผลคดีใหผูเกี่ยวของทราบ (ผานตามสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ)
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3.7.4 การแกตางคดีแพง อาญา ปกครอง
วัตถุประสงค
วิธีการทํางานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติประกอบในการดําเนินการแกตางคดี แพง อาญา
ปกครอง
ขอบขาย
วิธีการทํางานนี้ครอบคลุมถึงกรณีที่กรมฯ และหรือเจาหนาที่ของกรมฯ ถูกฟองตอศาลในคดีแพง คดีอาญา
คดีปกครอง
เอกสารอางอิง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.6/ว.34086 ลงวันที่ 22 กันยายน 2544 เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
3. หนังสือศาลปกครองกลาง ที่ ศป.0003/115 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2544 เรื่องหลักเกณฑการแจงสิทธิใน
การฟองคดีปกครองตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
วิธีการปฏิบัติงาน
1. กรมทางหลวง
ไดสําเนาสั่งการตอทายหนังสือเรียนอัยการสูงสุด/อธิบดีอัยการเขต/อัยการพิเศษฝายคดี
ใหผูอํานวยการสํานักทางหลวงเปนผูแทนกรมฯ และหรือมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูแทนกรมฯ ในการชี้แจงขอเท็จจริง
แกพนักงานอัยการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับคดีจัดสงใหกองนิติการเพื่อรวบรวมจัดสงใหพนักงานอัยการ
(กรณีคดีของศาลที่ตั้งอยูในเกรุงเทพมหานคร)/ จัดสงใหพนักงานอัยการ (กรณีคดีของศาลที่ตั้งอยูสวนภูมิภาค)
2. พิจารณาตรวจสอบคําฟองเพื่อกําหนดประเด็นแนวทางในการตอสูคดี แลวรวบรวมสรุปขอเท็จจริงพรอม
ความเห็นและเอกสารหลักฐานจัดสงใหกองนิติการหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณีตาม ขอ 1 โดยผาน ตามสายงานและ
ขั้นตอนงานสารบรรณ (ในการพิจารณา กรณีแกตางคดีแพงจะใชหลักกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
คดีอาญาจะใชหลักกฎหมาย
ประมวลกฎหมายอาญา, คดีปกครองจะใชหลักกฎหมายปกครอง เปนหลักสําคัญ
ประกอบการพิจารณาดําเนินการ โดยใหสอดคลองกับเอกสารอางอิง)
3. ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการไปใหถอยคํากับพนักงานอัยการ เพื่อประกอบในการทํา
คําใหการแกตางคดียื่นตอศาล
4. ไปเบิกความเปนพยานตอศาลและ ติดตอประสานงานในการนําเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไปเบิก ความเปน
พยานตอศาลรวมทั้งประสานงานกับพนักงานอัยการในดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับคดีจนคดีถึงที่สุด
5. เมื่อคดีถึงที่สุดและไดรับแจงผลคดีแลวจะตองดําเนินการจัดทําหนังสือ/บันทึกเสนอ ผูอํานวยการสํานักฯ
เพื่อแจงผลคดีใหผูเกี่ยวของทราบ (ผานตามสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ)
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3.8 งานอํานวยความปลอดภัย
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานอํานวยความปลดภัยของสํานักทางหลวง ใหถูกตองตามมาตรฐาน/ขอ กําหนดและกฎหมาย
ขอบขาย
ครอบคลุมการดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตดําเนินการในเขตทางหลวงและการตรวจสอบ น้ําหนัก
ยานพาหนะ
เอกสารอางอิง
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. งานพิจารณาการขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง

ผูรับผิดชอบ
แขวงการทาง

ชป.ทล.
ผส.ทล.
ชป.ทล.
แขวงการทาง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อแขวงการทางไดรับเรื่องการขออนุญาต และไดตรวจสถานที่พรอมทั้ง
เอกสารผูอํานวยการสํานักทางหลวงครบถวนถูกตองแลว สงเรื่องใหสํานัก
ทางหลวง (เฉพาะเรื่องที่มิใชอํานาจของนายชางแขวงการทาง)
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและความเหมาะสมแลวเสนอความเห็น
3. พิจารณาอนุญาตกรณีเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก หรือเสนอ สํานัก
อํานวยความปลอดภัย ดําเนินการ
4. แจงผลการพิจารณาใหแขวงการทางดําเนินการแจงผูขออนุญาตตอไป
5. แจงผลการพิจารณาการขออนุญาต
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2. การตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะ
ผูรับผิดชอบ
ชป.ทล.
ผส.ทล.
ชป.ทล.
เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้ง
จาก สน.ทล.

ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะเสนอ ผส.ทล.
2. พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน
3. จัดเตรียมเจาหนาที่และเครื่องมือ เพื่อออกปฏิบัติงาน โดยทําคําสั่ง แตงตั้ง
เจาหนาที่เพื่ออกปฏิบัติงาน
4. รายงานตัวที่แขวงฯ และออกดําเนินการรวมกับหมวดที่รับผิดชอบสายทางที่จะ
ดําเนินการตั้งดาน ณ จุดที่กําหนดเอาไว
5. ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน
6. ดําเนินการชั่งน้ําหนักยานพาหนะและจกบันทึกรายละเอียด ในกรณีที่มีรถละเมิด
หรือบรรทุกน้ําหนักเกินใหดําเนินการกรอกรายละเอียด ลงในบันทึกการจับกุมตัว
ผูตองหา เพื่อนําสงตํารวจดําเนินคดี
7. สรุปรายงานการปฏิบัติงานเสนอ ผส.ทล.
8. ทราบผลการปฏิบัติงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ
1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตดําเนินการในเขตทางหลวง
2. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะ
3. รายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการชั่งน้ําหนักและยานพาหนะ
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บทที่ 4
งานของหนวยงานสนับสนุน
4.1 งานสถิติและวิเคราะหขอมูล
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับงานสถิติและวิเคราะหขอมูลของสํานักทางหลวง
ขอบขาย
เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการรายงานขอมูลประจํางวด การรายงานน้ําทวมทางหลวงในกรณีที่ของบประมาณ
ซอมทางชํารุด การเชาเครื่องจักรหมุนเวียน และการรายงานคาเชาเครื่องจักรหมุนเวียน รวมทั้งการดูแลWeb-site ของ
กรมทางหลวง
เอกสารอางอิง
1. บันทึกกองวิศวกรรมจราจร กรมทางหลวง ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2533 เรื่อง โครงการเก็บรวบรวมสถิติ
อุบัติเหตุซึ่งกรมทางหลวงอนุมัติใหถือปฏิบัติเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2534
2. บันทึกกองบํารุง กรมทางหลวง ที่ คค 0615 (ส.3) 12.1/8538 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2528 เรื่อง
การปรับปรุงวิธีการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงโดยทางวิทยุ
3. บันทึกกองนิติการ กรมทางหลวง ที่ คค 0606/ม.3.3/1824 ลงวันที่ 13 มกราคม 2526 เรื่อง ขอสง
คูมือดําเนินการกรณที่เกิดอุบัติเหตุแกทรัพยสินของกรมทางหลวง
4. บันทึกกองวางแผน กรมทางหลวง ที่ คค 0609/11/1635 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2523 เรื่อง รายงาน
อุบัติเหตุบนทางหลวง
5. คูมือการปฏิบัติงานฉุกเฉินการดําเนินการเกี่ยวกับงานที่เกิดอุบัติภัย กองบํารุง กรมทางหลวง มิถุนายน
2543
6. อัตราคาเชาเครื่องจักรเงินทุนหมุนเวียน สํานักเครื่องกลและสื่อสาร กรมทางหลวง มีนาคม 2543
7. บัญชีรายละเอียดของโครงการขอความชวยเหลือจากอุทกภัย (แบบที่ 2)
8. รายงาน “น้ําทวมทางหลวง” (แบบที่ 1)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การรายงานขอมูลประจํางวด
ผูรับผิดชอบ
หน.ฝายสารสนเทศ
วผ.ทล.
ผส.ทล.
หน.ฝายสารสนเทศ

วผ.ทล.
ผส.ทล.
หน. ฝายสารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทําแผนการรายงานขอมูลประจํางวดเสนอ วผ.ทล.
2. ตรวจแผนการรายงานขอมูลประจํางวดแลวเสนอ ผส.ทล.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาเห็นชอบแผนฯ
4. รวบรวมขอมูลจากแขวงการทาง และจัดทํารายงานประจํางวดดังนี้
รายงานประจําเดือน
- รายงานผลผลงานกาวหนางานบํารุงทาง และงานอํานวยความ
ปลอดภัย
- รายงานผลงานกาวหนาโครงการยอย
รายงานประจํางวด 4 เดือน
งวด 1 ตุลาคม – มกราคม
งวด 2 กุมภาพันธ - พฤษภาคม
งวด 3 มิถุนายน - กันยายน
- รายงานบัญชีลักษณะผิวทาง
รายงานประจํางวด 6 เดือน
งวด 1 ตุลาคม – มีนาคม
งวด 2 เมษายน– กันยายน
- รายงานแผนที่หมุนเวียนลักษณะผิวทาง
- รายงานสถิติระยะทางในความควบคุม
- รายงานสภาพทางบํารุง
รายงานประจํางวด 1 ป
ตุลาคม – กันยายน
- รายงานผลงานประจําป
- รายงานประวัติสายทาง Road Inventory
- รายงานบัญชีสะพานและทอน้ํา
- รายงานบัญชีศาลาทางหลวง
- รายงานที่ดินนอกเขตทาง
5. ตรวจรายงานประจํางวดตาง ๆ แลวเสนอ ผส.ทล.
6. พิจารณาและลงนามรายงาน
7. จัดเก็บและรวบรวมรายงาน/เอกสาร เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
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2. การรายงานน้ําทวมทางหลวง (เฉพาะกรณีของบประมาณซอมทางชํารุด)
ผูรับผิดชอบ
หน.ฝายสารสนเทศ

หน.ฝายแผนงาน
วผ.ทล.
ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เมื่อไดรับรายงาน “บัญชีรายละเอียดของโครงการขอความชวยเหลือจาก
อุทกภัย (แบบที่ 2) ทําการตรวจสอบรายละเอียดกับรายงาน “น้ําทวมทางหลวง”
(แบบที่ 1) แลวสงให หน.ฝายแผนงาน ดําเนินการ
2. ตรวจสอบรายละเอียดการของบประมาณตามแบบที่ 2
3. จัดทํารายงานการขอความชวยเหลือตอ สํานักบริหารบํารุงทาง
4. ตรวจรายงานการขอความชวยเหลือจากอุทกภัย แลวเสนอ ผส.ทล.
5. พิจารณา หากเห็นชอบลงนามและสงหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อขอจัดสรร
เงินงบประมาณตอไป

3. การเชาเครื่องจักรเงินทุนหมุนเวียน
ผูรับผิดชอบ
หน.ฝายสารสนเทศ
วผ.ทล.
P.S.(Pool
Superintedent)
แขวงการทาง
หน.ฝายสารสนเทศ
P.S. ( Pool
Superintedent)
หน.ฝายสารสนเทศ
แขวงการทาง
หน.ฝายสารสนเทศ
P.S. ( Pool
Superintendent)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดทําแผนการเชาเครื่องจักรและยานพาหนะเงินทุนหมุนเวียนประจําปงบประมาณ
เสนอ ผอ.สวนวางแผน
2. ตรวจแผนการเชาเครื่องจักรฯ เสนอ PS
3. พิจารณาอนุมัติแผนการเชาเครื่องจักรฯ
4. แจงขอเชาเครื่องจักรฯ ตามแบบ EC4 ตอสํานักทางหลวง
5. ตรวจรายละเอียดการขอเชาเครื่องจักรฯ กับแผนการเชา แลวเสนอ P.S.
6. พิจารณาอนุมัติการเชาเครื่องจักรฯ
7. แจงอนุมัติการเชา
8. แจงยกเลิกการเชา
9. ตรวจสอบ ED.5 แลวเสนอ P.S.
10. พิจารณาอนุมัติเลิกการเชาเครื่องจักร
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4. การรายงานคาเชาเครื่องจักรเงินทุนหมุนเวียน
ผูรับผิดชอบ
แขวงการทาง

หน.ฝายสารสนเทศ
วผ.ทล.
P.S. (Pool
Superintendent)

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. จัดสงรายงานการปฏิบัติงานของเครื่องจักรและยานพาหนะประจําวัน(แบบ EC.1)
และสรุปรายงานเครื่องจักรประจําวัน (แบบ EC.2) และรายงานคาเชาเครื่องจักรกล
ประจําเดือน (แบบ EC.3) สงสํานักทางหลวง
2. รวบรวม / ตรวจสอบ และจัดทํารายงานคาเชาเครื่องจักรประจําเดือนทุกแขวงฯ ใน
สังกัด ตามแบบที่กําหนด เพื่อสงใหสํานักเครื่องกลและสื่อสาร
3. ตรวจรายงานคาเชาเครื่องจักรประจําเดือน
4. พิจารณาและลงนามรายงาน ผสก.

5. การดูแล Web-site ของสํานักทางหลวง
ผูรับผิดชอบ
หน.ฝายสารสนเทศ

วผ.ทล.
ผส.ทล.
หน.หนวยงานตาง ๆที่
เกี่ยวของ
ผส.ทล.
หน.ฝายสารสนเทศ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ตรวจกระดานขอความ (Web Board) ทุกวัน หากมีขอความใดเขามา ใหจัดทํา
รายงานสรุปเสนอ
2. ตรวจหนาขาวสาร (Web Page) ทุกสัปดาห หากมีขาวสารใดไมสมบูรณเปน
ปจจุบัน ใหจัดทํารายงานสรุปเสนอ
3. ตรวจรายงานกระดานขอความและหนาขาวสาร แลวเสนอ ผส.ทล.
4. พิจารณาและสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
5. ดําเนินการตามที่ ผส.ทล. สั่งการ แลวรายงานผลตอ ผส.ทล.
6. พิจารณาผลดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ แลวสั่งการ หน.ฝายสารสนเทศ
ดําเนินการตอบขอความบนกระดานขาว หรือปรับปรุงแกไขหนาขาวสารตามแตกรณี
7. ตอบกระดานขาว หรือปรับปรุงแกไขหนาขาวสาร

เอกสารที่เกี่ยวของ
1. รายงานประจําเดือน
2. รายงานประจํางวด 4 เดือน
3. รายงานประจํางวด 6 เดือน
4. รายงานประจํางวด 1 ป
5. รายงานขอความชวยเหลือจากอุทกภัย
6. แผนการเชาเครื่องจักรและยานพาหนะเงินทุนหมุนเวียนประจําปงบประมาณ
7. รายงานการปฏิบัติงานเครื่องจักรและยานพาหนะประจําวัน ( แบบ EC.1)
8. สรุปรายงานเครื่องจักรประจําวัน ( แบบ EC.2)
9. รายงานคาเชาเครื่องจักรกลประจําเดือน ( แบบ EC.3)
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4.2 งานการเงินและบัญชี
วัตถุประสงค
เพื่อใหมั่นใจวาการเบิกจายเงินงบประมาณ เปนไปตามแผนงาน งานและโครงการถูกตองตามระเบียบวาดวย
การบริหารงานงบประมาณ และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย-จายเงินของสวนราชการและการลงบัญชี
เปนไปตามระบบบัญชี วิธีปฏิบัติและหลักการลงบัญชีตามที่กรม และกระทรวงการคลังกําหนด
ขอบขาย
ครอบคลุมถึงการเบิกจายเงิน และการลงบัญชีในระบบบริหารงานคุณภาพที่ไดจัดทําขึ้นภายใน สํานักทางหลวง
คําจํากัดความ
1. งานการเงิน หมายถึง การเบิกจายเงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ
2. การลงบัญชี หมายถึง การนําเอกสารและหลักฐานตาง ๆ ที่แสดงวามีการรับหรือจายเงินเกิดขึ้นจาก
เอกสารตาง ๆ รวมถึงการบันทึก รายการรับจายเงินในสมุดบัญชีทุก ๆ รายการจะตองมีเอกสารประกอบเพื่อสะดวกในการ
ควบคุมและการตรวจสอบใหถูกตองตามระเบียบการเบิกจาย และการนําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520 และที่
แกไขเพิ่มเติม
เอกสารอางอิง
1. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ของสวนราชการ พ.ศ.2520(แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3
พ.ศ.2543
2. ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง ของสวนราชการ พ.ศ.2520 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2538
3. ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2525 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2536)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
หัวหนางานบัญชี

ผส.ทล.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. รับเงินประจํางวดจากกองการเงินและบัญชี
2. ตรวจสอบเงินประจํางวดวาตรงกับแผนหรือไม ถาไมตรง ตาม
แผนหรือเงินประจํางวดผิดพลาด รายงาน ผส.ทล.
3. ใหสวนแผนงานดําเนินการตรวจสอบ หรือแกไข
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วผ.ทล.

เจาหนาที่บัญชี

เจาหนาที่พัสดุ
เจาหนาที่บัญชี

หัวหนางานบัญชี

ผส.ทล.
เจาหนาที่บัญชี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ดําเนินการแกไขแผนงานหรือปรับแผนงานในกรณีที่การลดเงิน
ประจํางวด หรือในกรณีที่เงินประจํางวดไมถูกตองใหรายงานกอง
การเงินและบัญชี ใหพิจารณาและดําเนินการตอไป
5. กรณีท่เี งินประจํางวดถูกตองแลว ดําเนินการ ดังนี้
5.1 จัดทําทะเบียนคุมเงินงบประมาณ ( ง.1-20)
5.2 จัดทําทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20)
5.3 จัดทําทะเบียนคุมการผูกพันงบประมาณ (ง.1-21)
6. ดําเนินการกอหนี้ผูกพัน แลวจัดสงใหเจาหนาที่บัญชีดําเนินการ
7. ดําเนินการ ดังนี้
7.1 บันทึกรายการ (ง.1-21)ตรวจสอบใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 ม.23 วรรคหนึ่ง
(การกอหนี้ผูกพันจะตองไดรับเงินประจํางวด)
7.2 กรณีงบประมาณแตละรายการ ในหมวดที่ถัวจายกันได
เชน หมวดคา ตอบแทน ใชสอยและวัสดุหมวดคาที่ดินและ
สิ่งกอสราง ไมเพียงพอที่จะผูกพันที่ตองขออนุมัติผูอํานวยการ
สํานักทางหลวงพิจารณาถัวจาย
7.3 ในกรณีรอเงินประจํางวดตองแจงใหทางหนวยพัสดุ
ทราบ
7.4 รับหลักฐานเบิกเงินจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี้
- ใบสําคัญการจายเงินตาง ๆ เชน คาจางชั่วคราว
- ใบเบิกเงินสวัสดิการตาง ๆ
- ใบสั่งซื้อ สั่งจางและสัญญาตางๆ
- ลงทะเบียนผูกพันงบประมาณ (ง.1-21)
ตรวจสอบ
- เอกสารตาง ๆ ถูกตองหรือไมกรณีถูกตองให
ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (ง.2-43) พรอมขอ
อนุมัติเบิก-จาย ถาไมถูกตองใหคืนผูขอเบิก
7.5 จัดทําฎีกาเบิกจายเงินจากคลังจังหวัดโดยระบบGFMIS
8. ตรวจสอบฎีกาวาถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองใหเจาหนาที่บัญชี
ทําการแกไข ถาถูกตองใหหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปเสนอ
ผูอํานวยการสํานักทางหลวง
9. ลงนามอนุมัติฎีกา
10. นําฎีกาไปวางคลังจังหวัด ในกรณีที่ฎีกาผิด คลังฯ จะแจงให
แกไขฎีกากอน ผานฎีกาใหสํานักทางหลวง
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หัวหนางานบัญชี

เจาหนาที่บัญชี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
11. กรณีที่ฎีกาถูกตองแลวคลังจังหวัดจะแจงการเครดิตใหหัว
หนางานบัญชีเพื่อดําเนินการจายเงินตอไป
- Pass Book ตามระเบียบการจายเงินจากคลัง
พ.ศ.2520ฯ ขอ 41
“ใหผูเบิกหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ลงวันที่ และลงลายมือชื่อรับการ
แจงเครดิต”
- ลงทะเบียนคุมฎีกา (ง.2-22)
- ลงทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20)
- ลงทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20)
12. การเขียนเช็คและลงทะเบียนคุมเช็ค
12.1 การเขียนเช็ด ตาม ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ
นําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520 ฯ ขอ 38
ก) จายใหเจาหนี้ กรณีซื้อ/เชา/จางทําของใหขีดฆาคําวา
“หรือผูถือ” ออกหรือขีดครอม
ข) นอกจากตาม (ก) ใหออกเช็คสั่งจายในนามของเจาหนี้
ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ”ออกและขีดครอม หรือไมก็ได
กรณีจายเช็คเพื่อขอรับเปนเงินสด สั่งจายในนามเจาหนาที่ของสวน
ราชการ ขีดฆาคําวา“หรือผูถือ”ออกหามออกเช็คสั่งจายเงินสด
12.2 จัดทําทะเบียนคุมการจายเช็ค (ง.2-45) และนําเช็ค
เสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง
13. ตรวจสอบและอนุมัติจายเงินพรอมทั้งลงนามในเช็ค การ
ออกเช็คสั่งจายตองมีลายมือชื่อสั่งจายรวมกัน 2 คน
14. ดําเนินการจายเงิน การจายเงินใหจายเปนเช็คเพื่อชําระหนี้
ยกเวน
ก) ในกรณีจายเงินจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไวเปนเงิน
สด การจายเงินใหแกขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ
หรือผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัด หรือการจายเงินที่มียอดเงินต่ํา
กวา 2,000.-บาท จะจาย เปนเงินสดก็ได
ข) การจายเงิน จะจายไดเฉพาะตามที่กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติ ครม.อนุญาตใหจายไดหรือตามที่
ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผูมีอํานาจไดอนุมัติ
ใหจายได
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ค)

ง)
จ)

เจาหนาที่บัญชี

ฉ)
ช)
15.

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รับเงินจากคลังแลวจายเงินใหกับเจาหนี้ภายใน 15 วันทําการ
นับจากวันที่รับเงินจากคลัง (ระเบียบการ เบิกจายเงินจากคลัง
พ.ศ.2520 ขอ 66 วรรค 1)
การจายเงินผานธนาคาร ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง
กําหนด
ในกรณีจายเงินไมหมดตามฎีกาใหสงคืนคลัง พิมพใบนําสง
เบิกเกินสงคืน (ภายในปงบประมาณ) ถาสงหลัง 30 กันยายน
ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน หรือถาจายผิดใหเรียกคืนโดยออก
ใบเสร็จรับเงินและใหนําสงคลังเชนเดียวกัน
บันทึกรายการในทะเบียนคุมฎีกา (ง.2-22)
ทะเบียนคุมใบสําคัญคูจาย
ลงบัญชีและทะเบียนยอยตาง ๆ
15.1 เอกสารลงบัญชี ไดแก
- สําเนาฎีกาตาง ๆ
- ใบโอนกรณีที่จําเปนบันทึกรายการที่ไมมีหลักฐาน
หรือไมเกี่ยวกับเงินสด
- ใบสําคัญจายเงินตาง ๆ หรือใบยืมเงินทดรองราชการ
- ใบนําสงเงินเปนเงินรายไดหรือเงินฝากคลัง,เงินฝาก
ธนาคาร
- ตนขั้วเช็ค
- สําเนาใบเสร็จรับเงิน
- ใบยืมเงินทดรองราชการ
15.2 สมุดที่ใชในการลงบัญชี
- สมุดรายวันเงินสดรับ (ง.2-01)
- สมุดรายวันเงินสดจาย (ง.2-02)
- สมุดเงินฝากธนาคาร (ง.2-03)
- สมุดรายวันทั่วไป (ง.2-04)
- สมุดบัญชีแยกประเภท (ง.2-06)
15.3 ทะเบียนยอยตาง ๆ
- บัญชียอยเงินรายไดแผนดิน/เงินรายไดแผนดินนําสง
คลัง(ง.2-10)
- บัญชียอยเงินฝากคลัง (ง.2-11)
- บัญชียอยเงินลูกหนี้เงินทดรองราชการ (ง.2-12)
- บัญชียอยเงินมัดจําประกันสัญญา (ง.2-14)
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หัวหนางานบัญชี
เจาหนาที่บัญชี

หัวหนางานบัญชี
ผส.ทล.
เจาหนาที่บัญชี

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- บัญชียอยเงินงบประมาณเบิกจากคลัง/รายจายตาม
แผนงานฯ (ง.2-15)
- บัญชียอยเงินงบกลางเบิกจากคลัง/รายจายเงินงบ
กลาง (ง.2-16)
15.4 บันทึกการจายเงิน ระบบ GFMIS
16. ตรวจสอบการลงบัญชีและทะเบียนยอยตาง ๆ ถาไมถูกตองให
เจาหนาที่ดําเนินการแกไข
17. จัดทํารายงานและงบเดือน
17.1 รายงานสถานะการเงิน ง.2-30 – ง.2-35, ง.-37 – ง.-39
17.2 รายงานเงินงบประมาณเบิกจากคลัง ง.2-17 – ง.2-21
17.3 รายงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
17.4 งบเดือนตาง ๆ แบบ 2170 – 2172
18. ตรวจสอบการจัดทํารายงานตาง ๆ และงบเดือนตาง ๆ
19. ลงนามในรายการตาง ๆ และงบเดือน
20. สงรายงาน ผอง., สตง. และจัดเก็บเอกสารโดยหลักฐานการ
จายเงินทุกฉบับ ใหผูจายประทับตราจายเงินแลว และลงลายมือชื่อ
และวัน เดือน ป(รวมถึงชื่อผูจายเปนตัวบรรจง) กํากับไว (ระเบียบ
การเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2520ฯ ขอ 23)

หมายเหตุ
1. ระบบบัญชีของสวนราชการไดมีการปรับเปลี่ยนจากระบบเกณฑเงินสดเขาสูเกณฑคงคาง
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่ กค 0410.3/ว 340 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2545
2. การเบิกจายเงินและการนําเงินสงคลังไดเขาสูระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิคส (GFMIS) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุดที่ กค.0427/ว 322 ลงวันที่ 23 กันยายน 2547
เอกสารที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ทะเบียนคุมใบสําคัญจาย
ทะเบียนคุมเงินประจํางวด
ทะเบียนผูกพันงบประมาณ
ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
ทะเบียนคุมการจายเช็ค
แบบงบเดือน
แบบงบเดือน
แบบงบเดือน
ฎีกาเงินงบประมาณ
ฎีกาเงินนอกงบประมาณ

(ง.1-20)
(ง.1-21)
(ง.2-43)
(ง.2-45)
(แบบ 2170)
(แบบ 2171)
(แบบ 2172)
(แบบ 4101)
(แบบ 4105)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน
(แบบ 4240)
ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน
(แบบ 4241)
สมุดคูมือวางฎีกาเบิกเงินคลัง (แบบ 8601)
สมุดคูมือเงินฝากคลัง
(แบบ 8602)
รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนคาจางประจําและคาจางชั่วคราว (ง.2-17)
รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทน (รหัส 300) (ง.2-18)
รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดคาใชสอย (รหัส 400) (ง.2-19)
รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดคาวัสดุ (รหัส 500) (ง.2-20)
รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง (ง.2-21)
ทะเบียนคุมฏีกา (ง.2-22)
รายงานยอดบัญชีแยกประเภท (ง.2-30)
รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ / ลูกหนี้เงินยืมราชการ (ง.2-31)
รายงานเงินรายไดแผนดิน (ง.2-23)
รายงานเงินคงเหลือประจําวัน (ง.2-33)
รายงานเงินประมาณเบิกจากคลัง (ง.2-34)
รายงานเงินประมาณเบิกจากคลัง (ใบตอ) (ง.2-34)
รายงานเงินรายจายตามแผนงานและโครงการ (ง.2-37)
รายงานเงินรายจายตามแผนงานและโครงการ (ว.2-37)
รายงานเงินประจํางวดสวนจังหวัด (ง.2-38)
รายงานเงินกันไวจายเหลื่อมป (ง.2-39)
ใบเสร็จรับเงิน (ง.2-44)
สมุดรายวันเงินสดรับ (ง.2-01)
สมุดรายวันเงินสดจาย (ง.2-02)
สมุดเงินฝากธนาคาร (ง.2-03)
สมุดรายวันทั่วไป (ง.2-04)
สมุดบัญชีแยกประเภท (ง.2-06)
บัญชีเงินรายไดแผนดิน / เงินรายไดแผนดินนําสงคลัง (ง.2-10)
บัญชียอยเงินฝากคลัง (ง.2-11)
บัญชียอยเงินลุกหนี้เงินทดรองราชการ (ง.2-12)
บัญชียอยเงินมัดจําประกันสัญญา (ง.2-14)
บัญชียอยเงินงบประมาณเบิกจากคลัง / รายจายตามแผนงาน (ง.2-15)
บัญชียอยเงินงบกลางเบิกจากคลัง / รายจายเงินงบกลาง (ง.2-16)
ใบสําคัญจาย (ง.3-19)
สัญญาการยืมเงิน (แบบ 216)
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4.3 งานประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการดานการประชาสัมพันธ ของสํานักทางหลวง และ เพื่อประสานความเขาใจ
ระหวางหนวยงาน และประชาชนทั่วไป
ขอบขาย
เปนการเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานและแผนการประชาสัมพันธ ของแขวงการทาง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป

ผส.ทล.

หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป

ผส.ทล.
หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป
หน.สวน/ฝาย/งานที่
รับผิดชอบ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาขอมูล ในสวนที่จะตองประชาสัมพันธใหกับประชาชน หรือผูเกี่ยวของทราบ พรอมทั้ง
ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอมูลจากหมวดการทางและหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
นําเสนอ เพื่อใหผูใชบริการทางหลวงทราบ เชน ขอมูลเสนทางการทองเที่ยว ขอมูลสภาพทาง
พรอมทั้งคําแนะนําในการเดินทางที่คาดวาจะเกิดประโยชนแกผูใชเสนทาง และรายงาน ผส.
ทล เพื่อพิจารณา
2. พิจารณารายงานเกี่ยวกับการสรุปขอมูลของการประชาสัมพันธสํานักทางหลวงหาก
เห็นชอบ สั่งการใหดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธ หากไมเห็นชอบ ใหกําหนดขอแกไข
และใหหน.ฝายบริหารทั่วไปดําเนินการแกไขและสงพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
3. จัดทําแผนการประชาสัมพันธ เสนอ ผส.ทล. โดยกําหนดใหมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
3.1 กิจกรรม/แผนงานและโครงการ งบประมาณ
3.2 จัดทําแผนประชาสัมพันธโดยคํานึงถึงผูใชเสนทางหรือประชาชนตองการทราบ
3.3 จัดทําสื่อการประชาสัมพันธ โดยคํานึงถึงขอมูลที่ตองการใหผูใชเสนทางทราบ เชน
แผนพับ แผนปายประกาศ โดยใชงบประมาณจากงบบริหาร
3.4 กําหนดวิธีการเผยแพร เชน แจกแผนพับ ติดแผนปายประกาศ ใหขอมูลทาง
โทรศัพทโดยมีเจาหนาที่ใหคําแนะนําอยูประจําหนวยงาน
4. กําหนดงบประมาณในการจัดทําตามแผนประชาสัมพันธ โดยใชงบประมาณงบดําเนินงาน
ประจําป
5. ดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณ และเมื่อไดรับงบประมาณแลว ใหแจง สวน/ฝาย/งาน
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
6. ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ
7. ติดตามผลการดําเนินงาน
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หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
8. จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประชาสัมพันธ โดยการสํารวจและรวบรวมขอมูล
รายละเอียดที่ไดจากการประชาสัมพันธ หรือเมื่อมีการประชาสัมพันธไปแลว ผลอยางไรบาง
ประชาชน / ผูใชบริการ หรือผูใชเสนทางโดยวิธีการใดบาง ในปริมาณเทาไร และไดรับ
ประโยชนมากนอยเพียงใด สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดี มีประสิทธิภาพเพียงใด พรอม
ทั้งนําผลที่ไดมาจัดทํารายงาน เสนอ ผส.ทล เพื่อทราบ รวมทั้งนําผลที่ไดมาวิเคราะห ประเมิน
และปรับปรุง เพื่อใหการดําเนินการในคราวตอไป

เอกสารที่อางอิง
1. แผนการประชาสัมพันธ
2. รายงานสรุปผลการดําเนินการประชาสัมพันธ
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4.4 งานใหบริการ
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ การใหบริการขอมูลทางหลวงและเพื่อใหเกิดความมั่นใจแกผูมา ขอรับบริการ
ขอมูลทางหลวง
ขอบขาย
ครอบคลุมตั้งแตการรับเรื่องจากประชาชน ตรวจสอบ แจงผลให ประชาชนทราบ (ผูขอ) สรุปผลการรายงาน
คําจํากัดความ
การใหบริการขอมูลทางหลวง หมายถึง การใหบริการประชาชนที่ติดตอราชการ กับสํานักทางหลวงใหไดรับการ
ปฏิบัติและบริการที่ดี ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความประทับใจ และมีทัศนคติดีตอทางราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ
ผูขอรับบริการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การขอรับบริการขอมูลทางหลวง มี 3 วิธี
1.1 ขอรับบริการขอมูลทางหลวงดวยตนเอง
1.2 ขอรับบริการขอมูลทางหลวงทางโทรศัพท
1.3 ขอรับบริการขอมูลทางหลวงเปนหนังสือ หรือทาง E – MAIL

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

2. พิจารณาความตองการของผูขอรับบริการขอมูลทางหลวงวาเกี่ยวของกับหนวยงาน
ใด ใหประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ

หนวยงานที่เกี่ยวของ

3. ดําเนินการใหบริการตามการรองขอของผูขอรับบริการ
4. จัดทําสรุปผลการใหบริการเสนอ ผส.ทล.

ผส.ทล.

เอกสารที่เกี่ยวของ
สรุปผลการใหบริการ

5. รับทราบผลการใหบริการ และสั่งการใหหน.ฝายบริหารงานทั่วไป รวบรวมและจัดเก็บ
ขอมูลในการใหบริการตอไป
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4.5 งานจัดการขอรองเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อเปนแนวทางในการคนหาสาเหตุการปฏิบัติการแกไข
ประชาชนใหมีประสิทธิภาพ

และกําหนดวิธีการปองกันเกี่ยวกับขอรองเรียนของ

ขอบขาย
ครอบคลุมตั้งแตวิธีการรับขอรองเรียน วิธีการแกไขและปองกันปญหาขอรองเรียนตาง ๆ ที่รับมาจากขอรองเรียน
ของประชาชน
คําจํากัดความ
การจัดการขอรองเรียน

หมายถึง

บันทึกรองเรียนของประชาชน ซึ่งจะตองไดรับการแกไขและปองกัน

จากหนวย งานที่รับผิดชอบ
เอกสารอางอิง
ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การแกไขและปองกัน
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
ผูรับผิดชอบ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

ผูรองเรียน

1. การแจงขอรองเรียน

หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป

2. รับเอกสารรองเรียนที่มีผลกระทบตอคุณภาพ
2.1 ประชาชนเขามารองเรียนดวยตนเอง โดยบันทึกลงในแบบฟอรมที่ 1
2.2 ประชาชนรองเรียนทางโทรศัพท เจาหนาที่จะสอบถามรายละเอียดตาง ๆ ตามที่ระบุ
อยูในแบบฟอรมที่ 2
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2.3 ทาง Internet
2.4 จากเจาหนาที่ในหนวยงาน ตองการใหปฏิบัติตามขอกําหนด ที่เปนผลมา จาก
ระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การแกไขและปองกัน
3. พิจารณาวัตถุประสงคของผูรองเรียน หาสาเหตุแกไขและปองกัน ดําเนินการ จัดการ
ขอรองเรียน
3.1 ถาปองกันปญหาได พรอมทั้งรายงานให ผส.ทล เพื่อทราบและจัดเก็บ รวบรวม
3.2 ถาไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาและปองกันปญหาได ใหรายงาน ผส.ทล.
ทราบเพื่อพิจารณา

ผส.ทล.

4. พิจารณาตรวจสอบขอรองเรียน และมอบหมายใหหัวหนาฝาย/หนวยงานที่ รับผิดชอบ
เพื่อดําเนินการหาสาเหตุของปญหาขอรองเรียน

หนวยงานที่เกี่ยวของ

5. สรุปสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไขแลวรายงาน ผส.ทล.

ผส.ทล.

6. รับทราบรายงานสรุปผลการแกไขปญหานั้น

หัวหนาฝายบริหารงาน
ทั่วไป

7. จัดเก็บรวบรวมรายงานสรุปผลการแกไขปญหาและรายงานสํานักบริหารบํารุงทาง
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4.6 งานจัดหาและการบริหารพัสดุ
วัตถุประสงค
1.1
1.2
1.3
1.4

เพื่อใหการซื้อ การจางเปนไปดวยความโปรงใส ความเปนธรรม และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
เพื่อใหไดพัสดุตรงตามขอกําหนดรูปแบบมาตรฐานของทางราชการ และความตองการใชงาน
เพื่อใหไดพัสดุที่มีราคาเหมาะสม และภายในระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อใหการบริหารคลังพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ขอบขาย
เริ่มจากการรับแผนงาน หรือใบเบิกการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจาง การสั่งซื้อ / สั่งจาง การสงมอบพัสดุการตรวจ
รับพัสดุ และการบริหารพัสดุ
คําจํากัดความ
1. พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ
2. แบบพิมพ หมายถึง แบบฟอรมตาง ๆ ที่กรมทางหลวงกําหนดขึ้นเพื่อใชในราชการกรมทางหลวง
3. วัสดุ หมายถึง สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไปเอง และมีอายุการใชงานในระยะเวลา
ประมาณไมเกิน 1 ป ราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000.-บาท หมายรวมถึงแบบพิมพดวย
4. ครุภัณฑ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใชงานในระยะเวลา 1 ปขึ้นไป และมี
ราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000.-บาท
5. การซื้อ หมายถึง การพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
6. การจาง หมายถึง การจางทําของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจาง
เหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลังการรับขนในการเดินทางไป
ราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจางที่ปรึกษาการจางออกแบบและควบคุมงาน และ
การจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
7. ผูเบิก หมายถึง หัวหนาฝาย, หัวหนางาน หัวหนาหมวดการทาง หรือผูไดรับมอบหมายเปนลายลักษณ
อักษร
8. เจาหนาที่จัดซื้อ / จัดจางพัสดุ หมายถึง เจาหนาที่พัสดุที่ไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงาน
จัดหาพัสดุ
9. เจาหนาที่บัญชีพัสดุ หมายถึง เจาหนาที่พัสดุที่ไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานในหนาที่บัญชี
พัสดุ
10. เจาหนาที่คลังพัสดุ หมายถึง เจาหนาที่พัสดุที่ไดรับการแตงตั้งจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานในหนาที่ คลัง
พัสดุ
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11. หัวหนางานพัสดุ หมายถึง หัวหนางานพัสดุและสัญญา
12. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หมายถึง หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป
13. ผูอนุมัติ หมายถึง ผูอํานวยการสํานักทางหลวง
14. หัวหนางานการเงินและบัญชี หมายถึง หัวหนางานการเงินและบัญชี
15. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง หมายถึง คณะกรรมการซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูอนุมัติ
16. ผูควบคุมงาน หมายถึง เจาหนาที่ผูที่ไดรับการแตงตั้งจากผูอนุมัติใหปฏิบัติงานตามระเบียบ สํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
17. การควบคุมการบัญชี หมายถึง ตัวเลขบอกจํานวนรับจํานวนจาย จํานวนคงเหลือของพัสดุตาง ๆ ในบัญชี
คุม เชน บัตรบัญชีคุมพัสดุ บัตรคุมพัสดุ ทะเบียนครุภัณฑ
18. การรายงานพัสดุประจํางวด 6 เดือน หมายถึง สรุปรายงานการรับ-จายวัสดุประจํางวด 6 เดือน งวดที่ 1
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ปกอน ถึง 31 มีนาคม ปปจจุบัน งวดที่ 2 ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน ของป
เดียวกัน
19. การตรวจสอบพัสดุประจําป หมายถึง การตรวจสอบการรับ – จายพัสดุ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ปกอน ถึง
30 กันยายนปปจจุบัน
20. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป หมายถึง เจาหนาที่ในสังกัดแขวงการทางที่มิใชเจาหนาที่ พัสดุ
ซึ่งไดรับแตงตั้งจากผูมีอํานาจ โดยผานการพิจารณาจากหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ โดยเริ่มดําเนินการ ตรวจสอบพัสดุตั้งแต
วันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม แลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ นับตั้งแต วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
21. การจําหนาย หมายถึง การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพ หรือทําลาย
22. คลังพัสดุ หมายถึง สถานที่จัดเก็บวัสดุ สิ่งของ ที่ไดมาจากการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง รวมทั้งวัสดุ
สิ่งของที่ไดรับจากสวนกลางหรือสํานักทางหลวง และวัสดุสิ่งของทางราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด
เอกสารอางอิง
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ บ.1/98/2552 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การมอบอํานาจการสั่งซื้อ สัง่
จางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549
3. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 89 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542 เรื่อง การจัดซื้อ
น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
4. บันทึกกองการพัสดุ ที่ คค 0604/2/761 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2543 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกํากับ
ดูแลเผยแพรขาวสารการประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอ ราคา
5. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ ว 193 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2542 เรื่อง แนวทาง
ปฏิบัติในการกํากับดูแลเผยแพรขาวสารการประกวดราคา เพื่อเสริมมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันใน
การเสนอ
6. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ)1305 ว/7286 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 เรื่อง การตรวจสอบ
ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกัน
7. หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0814/10587 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 เรื่อง ขอความรวมมือใหแจง
รายละเอียดการทําสัญญาซื้อขายและสัญญาจาง หรือรายการสั่งซื้อหรือสั่งจาง หรือขอตกลง
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8. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ พ.2/72/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 เรื่อง มอบอํานาจการใหยืมพัสดุ
9. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ พ.2/73/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 เรื่อง มอบอํานาจสั่งใหดําเนินการขาย
พัสดุและแตงตั้งคณะกรรมการ
10. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ พ.2/202/2550 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง การควบคุมและการ
จําหนายพัสดุ
11. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ พ.2/75/2547 ลงวันที่ 20 เมษายน 2547 เรื่อง การกําหนดหมายเลขครุภัณฑ
12. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ พ.3/82/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 เรื่อง มอบอํานาจการจําหนายพัสดุ
โดยวิธีการโอน การแปรสภาพหรือทําลาย และการจําหนายเปนสูญ
13. คําสั่งกรมทางหลวง ที่ พ.2/83/2547 ลงวันที่ 26 เมษายน 2547 เรื่อง มอบอํานาจการบริจาควัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การจัดหา
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่พัสดุ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
1. จัดทําขอมูลหลัก (ผูขาย) ตามระบบ GFMIS
2. ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจาง
2.1 จัดทําแบบรายงานขอซื้อ / ขอจาง (พ.1-01) ตามระบบGFMIS โดยมี
รายละเอียดดังนี้
1) เหตุผลและความจําเปนที่ขอซื้อ / ขอจาง
2) รายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ / จาง
3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาที่เคย ซื้อ / จาง ครั้งสุดทาย
เมื่อใด
4) กําหนดเวลาสงมอบพัสดุ
5) วงเงินที่จะซื้อ / จาง วิธีที่จะซื้อ / จาง โดยปฏิบัติตามคําสั่งกรมทางหลวง
ที่ บ.1/98/2552 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การมอบอํานาจการสั่งซื้อ/ สั่งจางตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 และแตงตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
- การซื้อ / การจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000.-บาท ดําเนินการโดยวิธตี กลงราคาและเสนอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง แลวแตกรณี
- การซื้อ/การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท แตไมเกิน
200,000.-บาท หรือราคาที่ต่ํากวา
- แตเห็นสมควรดําเนินการ โดยวิธีสอบราคา เสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง และ กรณีงาน
จางเหมากอสรางแตงตั้งผูควบคุมงาน
- การซื้อ/การจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 1,00,000.-บาท แตไมเกิน
5,000,000.-บาท หรือ
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ผูรับผิดชอบ

หัวหนางานพัสดุ

หัวหนางานการเงินและ
บัญชี
หัวหนางานพัสดุ

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ผส.ทล.
หัวหนางานพัสดุ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
- ประกวดราคา เสนอแตงตั้งคณะกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง
และกรณีงานจางเหมากอสรางแตงตั้งผูควบคุมงาน
- การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงตั้งแต 10,000 ลิตร ขึ้นไปดําเนินการโดยวิธี
กรณีพิเศษ ต่ํากวา 10,000 ลิตร ดําเนินการจัดซื้อตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0205/ว 89 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2542 และเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ
2.2 ตรวจสอบลงนามขออนุมัติในแบบรายงานขอซื้อ/ขอจาง (พ.1-01)
2.3 ลงทะเบียนควบคุมสถานะแบบรายงานขอซื้อ/ขอจาง (พ.1-01) ในทะเบียนคุม
สถานะแบบรายงานขอซื้อ/ขอจาง
2.4 เสนอหัวหนางานการเงินและบัญชีตรวจสอบงบประมาณวามีงบประมาณ
หรือไมในแบบรายงานขอซื้อ/ขอจาง (พ.1-01)
2.5 ตรวจสอบงบประมาณในแบบรายงานขอซื้อ/ขอจาง (พ.1-01) ดําเนินการตาม
ระเบียบการปฏิบัติงานงานงบประมาณและการเบิกจาย กรณีเงินงบประมาณไมเพียงพอ แจง
งานพัสดุ
2.6 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาขอมูลใชประกอบในการ
จัดซื้อ / จัดจาง ไดแก รูปแบบหรือแบบแปลนคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะของงานที่จางทําเฉพาะ
2.7 เสนอผูอนุมัติ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
2.8 พิจารณาและตรวจสอบแบบรายงานขอซื้อ / ขอจาง (พ.1-01) เพื่อเสนอตอ
ผูอนุมัติ
2.9 พิจารณาแบบรายงานขอซื้อ / ขอจาง (พ.1-01) เห็นชอบลงนามอนุมัติและสง
ใหหัวหนางานพัสดุดําเนินการตอไป
3 ดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง โดยแยกดําเนินการตามวิธีดังนี้
3.1 วิธีตกลงราคา จัดทําเอกสารใบสั่งซื้อ / สั่งจาง (พ.1-28,พ.1-09, พ.1-14) โดย
เจาหนาที่พัสดุพิจารณาตรวจสอบกอนนําเสนอผูอนุมัติเปนผูลงนามอนุมัติ โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้
1) ระบุรายละเอียดและขอมูลตาง ๆ ของพัสดุที่ตองการ ซื้อ / จาง ให
ครบถวนถูกตองตรงตามความตองการ ของผูเบิก ลงในเอกสารใบสั่งซื้อ / สั่งจาง (พ.1-28,
พ.1-09, พ.1-14) พรอมทั้งนําไปออกเลขที่ ลงทะเบียนควบคุมสถานะในสมุดทะเบียนใบสั่ง
ซื้อ / สั่งจาง (พ.1-27)
2) พิจารณาเลือกและติดตอกับผูขาย / ผูรับจาง โดยตรง
3) จัดสงเอกสารสั่งซื้อ / สั่งจาง (พ.1-28, พ.1-09, พ.1-14) ใหผูขาย / ผูรับ
จางไดทราบและสงมอบพัสดุใหเปนไปตามรายละเอียดและภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนด
ไวตามความตองการของผูเบิกในใบสั่งซื้อ / สั่งจาง
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4) การดําเนินการตั้งแตไดรับแจงวามีเงินงบประมาณแลว จากผูควบคุม
งบประมาณในแบบรายงานขอซื้อ / ขอจาง (พ.1-01) จนถึงวันที่ออกเอกสารใบสั่งซื้อ / สั่งจาง
(พ.1-28, พ.1-09, พ.1-14) แลวเสร็จภายใน 2 วันทําการ
3.2 วิธีสอบราคา จัดทําเอกสารสอบราคาซื้อ (พ.1-06) หรือเอกสารสอบราคาจาง
(พ.1-10) ตามประเภทของการซื้อหรือการจาง เสนอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อตรวจสอบกอน
เสนอผูอนุมัติลงนามประกาศสอบราคามีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) ระบุรายละเอียดและขอมูลตาง ๆ ของพัสดุที่ตองการซื้อ / จาง ให
ครบถวนถูกตองตามความตองการของผูเบิกลงในเอกสารสอบราคาซื้อ (พ.1-06) หรือเอกสาร
สอบราคาจาง (พ.1-10)
2) ประกาศสอบราคาหาตัวผูขาย / ผูรับจาง โดยปฏิบัติตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุพ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือที่ นร(กวพ)1305ว/7286
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 เรื่องการตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันและมติครม.
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2542 ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 193 ลง
วันที่ 13 ธันวาคม 2542 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลเผยแพรขาวสารการประกวด
ราคา เพื่อเสริมมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา
3) เมื่อไดผลการสอบราคาแลวจัดทําสัญญาซื้อขาย (พ.1-09) หรือสัญญา
จาง (พ.1-14) หรือใบสั่งซื้อ / จาง (พ.1-28)
4) จัดสงสําเนาคูฉบับ สัญญาซื้อขาย (พ.1-09) หรือ สําเนาสัญญาจาง (พ.
1-14) หรือใบสั่งซื้อ / จาง (พ.1-28) ใหผูขาย / ผูรับจาง ไดรับทราบและสงพัสดุใหเปนไปตาม
รายละเอียด และภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
5) สงสําเนาสัญญาซื้อขาย (พ.1-09) หรือสัญญาจาง (พ.1-14) ให
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง/ ผูควบคุมงาน เพื่อ
ดําเนินการ
- สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาหรือ
ขอตกลง ในกรณีที่มีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป
6) กรณีมีขอกําหนดคุณสมบัติของพัสดุที่ซื้อ / จาง จัดสงสําเนาสัญญาให
สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม ดําเนินการตามขอกําหนดดวย
7) การดําเนินการตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการได จาก
ผูอนุมัติ ในแบบรายงานขอซื้อ / ขอจาง (พ.1-01) จนถึงวันที่ออกประกาศสอบราคา แลวเสร็จ
ภายใน 3 วันทําการ
3.3 วิธีประกวดราคา จัดทําเอกสารประกวดราคาซื้อ (พ.1-07) หรือเอกสาร
ประกวดราคาจาง (พ.1-11) ตามประเภทของการจัดซื้อหรือจัดจาง ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เสนอผูอนุมัติลงนามประกาศประกวดราคา มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้
1) ระบุรายละเอียดและขอมูลตาง ๆ ของพัสดุที่ตองการ ซื้อ / จาง ให
ครบถวนถูกตองตรงตามความตองการของผูเบิก ลงในเอกสารประกวดราคาซื้อ (พ.1-07)
หรือเอกสารประกวดราคาจาง (พ.1-08)
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2) ประกาศประกวดราคาหาตัวผูขาย / ผูรับจางโดยปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม หนังสือที่ นร(กวพ) 1305
ว/7286 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 เรื่อง การตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
และมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2542 เรื่อง แนวทางในการกํากับดูแลเผยแพรขาวสาร การ
ประกวดราคา เพื่อเสริมสรางมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
3) เมื่อไดผลการประกวดราคาแลว จัดทําสัญญาซื้อขาย (พ.1-09) หรือ
สัญญาจาง (พ.1-14)
4) จัดสงสําเนาคูฉบับสัญญาซื้อขาย (พ.1-09) หรือ สําเนาคูฉบับสัญญา
จาง (พ.1-14) ใหผูขาย / ผูรับจางไดทราบ และสงมอบพัสดุใหเปนไปตามรายละเอียดและ
ภายในกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว
5) จัดสงสําเนาสัญญา (พ.1-09, พ.1-14) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ /
ตรวจการจางและผูควบคุมงาน เพื่อดําเนินการ
6) สงสําเนาสัญญาซื้อขาย (พ.1-09) หรือสัญญาจาง (พ.1-14) ให
- สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายใน 30 วัน นับแต วันทําสัญญาหรือ
ขอตกลง ในกรณีที่มีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป
7) กรณีมีขอกําหนดคุณสมบัติของพัสดุที่ซื้อ / จางจัดสงสําเนาสัญญาให
สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม ดําเนินการตามขอกําหนด
8) การดําเนินการตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการไดจากอนุมัติ
ในแบบรายงานขอซื้อ /ขอจาง (พ.1-01) จนถึงวันที่ออกประกาศประกวดราคา แลวเสร็จ
ภายใน 5 วันทําการ
3.4 วิธีกรณีพิเศษ ใชเฉพาะการจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนปริมาณตั้งแต
10,000 ลิตร ขึ้นไปเทานั้น โดยจัดทําเอกสารใบสั่งซื้อ (พ.1-28) สั่งซื้อโดยตรงจากการ
ปโตรเลียมแหงประเทศไทย
4 การสงมอบพัสดุ
4.1 ตรวจสอบวันที่ครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาซื้อขาย / ใบสั่งซื้อ หรือตาม
สัญญาจาง / ใบสั่งจาง
4.2 แจงวันครบกําหนดสงมอบพัสดุใหผูขาย / ผูรับจางทราบลวงหนา
4.3 ครบกําหนดสงมอบพัสดุ ผูขาย / ผูรับจาง ไมสามารถสงมอบไดตามสัญญา
ผูอนุมัติเปนผูแจงการปรับตามสัญญาซื้อขาย / ใบสั่งซื้อ (พ.1-40) หรือตามสัญญาจาง / ใบสั่ง
ซื้อ (พ.1-42) ใหผูขาย / ผูรับจาง ทราบโดยเร็วแลวสําเนาผูเกี่ยวของทราบ
4.4 ผูขาย / ผูรับจาง สงมอบพัสดุตามสัญญาซื้อขาย (พ.1-09) หรือสัญญาจาง
(พ.1-14) หรือใบสั่งซื้อ / จาง (พ.1-28) ใหแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางแลวแตกรณี เพื่อทําการตรวจรับ
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5. การตรวจรับพัสดุ
5.1 ทําการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง ตามรายละเอียดใบสั่งซื้อ / สั่งจาง (พ.128) หรือสัญญาซื้อขาย (พ.1-09) หรือสัญญาจาง (พ.1-14) ณ สถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลง และเปนไปตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา หรือตามชนิด ขนาด
จํานวนคุณลักษณะ คุณภาพ ตามเอกสารการสั่งซื้อ / สั่งจาง
5.2 ดําเนินการตรวจรับพัสดุใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดการตรวจการจางใหตรวจ
ผลงานภายใน 3 วันทําการนับแตประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการ
ตรวจรับใหเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
5.3 ในกรณีผูขาย / ผูรับจาง สงมอบไมครบถูกตองทั้งหมดถาสัญญาหรือขอตกลง
มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหดําเนินการคัดแยกพัสดุเปนสองสวน แลวดําเนินการ ดังนี้
1) ดําเนินการตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง
2) สําหรับพัสดุจํานวนที่ไมถูกตอง หรือถาขาดสงสวนประกอบอยางหนึ่งไป
แลว ไมสามารถใชการไดสมบูรณ ใหถือวาผูขาย / ผูรับจาง ยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น
- แจงใหผูขาย / ผูรับจาง ทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ตรวจ
พบ เพื่อทําการแกไข โดยเปลี่ยน ของใหมให หรือปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐาน ที่
เจาของงานกําหนด
- ทําปายบงชี้ หามนํามาใช “วัสดุรอการตรวจ หามนํามาใช” เพื่อให
ทราบวาเปนพัสดุที่รอการตรวย
5.4 ถากรรมการตรวจรับบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ
ผูอนุมัติ เพื่อพิจารณาสั่งการถาสั่งการใหรับพัสดุหรือใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะ
ดําเนินการตรวจรับ
5.5 เมื่อผูขาย / ผูรับจาง สงมอบพัสดุหรือมอบงานครบถวนถูกตองตามสัญญา
แลว และลาชากวาวันสิ้นสุดอายุสัญญา ดําเนินการแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับตาม
สัญญาซื้อขาย / ใบสั่งซื้อ (พ.1-41) หรือแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับตามสัญญาจาง / ใบสั่ง
จาง (พ.1-43)
5.6 เมื่อตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุนั้นไวและใหถือวา ผูขาย /
ผูรับจาง ไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวน ตั้งแตวันสงมอบและลงชื่อไวเปนหลักฐานตามแบบ
ใบตรวจรับพัสดุ (พ.1-28/1) / แบบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน อยางนอย 2 ฉบับ โดยมอบให
ผูขาย / ผูรับจาง 1 ฉบับ เจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินใหผูขาย / ผูรับ
จาง ตอไป
5.7 กรณีสัญญามีขอกําหนดคุณสมบัติของพัสดุที่ซื้อ / จาง และตองดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติ หากดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติยังไมทราบผล ใหตรวจรับปริมาณ
ไวชั้นหนึ่งกอน เมื่อทราบผลตรวจสอบคุณสมบัติแลวการตรวจรับจึงจะสมบูรณ
5.8 จัดสงเอกสารการตรวจรับพรอมหลักฐานตาง ๆ ให หน.งานการเงินและบัญชี
เพื่อเบิกจายเงินตอไป
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- การบริหารพัสดุ
ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่บัญชีพัสดุ

หัวหนางานพัสดุ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ผส.ทล.
หัวหนางานพัสดุ
12
เจาหนาที่บัญชีพัสดุ
1
เจาหนาที่คลังพัสดุ

เจาหนาที่จัดซื้อ / จัดจาง

หัวหนางานพัสดุ
เจาหนาที่บัญชีพัสดุ

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. การควบคุมบัญชีพัสดุ
1.1 รับและตรวจสอบความถูกตองของบันทึกความตองการหรือใบเบิก จากผูเบิก
วาผูเบิกมีอํานาจในการเบิกหรือไมและพัสดุที่เบิกสามารถดําเนินการจัดหาไดตามระเบียบ
หรือไม แยกตามลักษณะงาน ดังนี้
- พ.1-02 สําหรับวัสดุทั่วไป
- พ.1-03 สําหรับวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น
- พ.1-04 สําหรับวัสดุอะไหลเครื่องจักร / ยานพาหนะ
- พ.6-01 สําหรับใบรายงานขอซอม
- พ.4-05 ใบสั่งงานซอมเครื่องจักร-ยานพาหนะ
บันทึกรายการในใบเบิก ดังนี้
- รายการใดมีของจายจากคลังพัสดุ
- รายการใดมีของจายทดแทนกันได
- รายการใดตองดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง
- ตรวจสอบราคาที่เคยจัดซื้อ / จัดจาง
- นําเสนอหัวหนางานพัสดุ
1.2 ตรวจสอบความถูกตองแลวเสนอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
1.3 ตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตอง แลวเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง
1.4 พิจารณาอนุมัติใบเบิก
1.5 รับใบเบิกที่ไดอนุมัติแลวตรวจสอบกับบัญชีวัสดุ (พ.2-02) และทะเบียนคุม
สถานะในสมุดทะเบียนใบเบิก (พ.1-20)
1.6 ดําเนินการตามบันทึกในใบเบิก รายการใดมีของจายจากคลังพัสดุ หรือตอง
ดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง
1.7 ในกรณีมีของจายในคลังพัสดุ
- ตัดยอดรายการออกจากบัญชีพัสดุ (พ.2-02) ทันทีตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานควบคุมบัญชีพัสดุ
- สงใบเบิกใหเจาหนาที่คลังพัสดุดําเนินการ
- ตามระเบียบการปฏิบัติงานการควบคุมคลังพัสดุ
- จายของใหผูเบิกตามรายการในใบเบิก ใหผูรับของลงนามรับของ
- ตัดยอดรายการออกจากบัตรคุมพัสดุ (พ.2-03)ทันที ตามระเบียบการ
ปฏิบัติงานการควบคุมคลังพัสดุ
1.8 ในกรณีที่ไมมีของในคลังพัสดุ
- ดําเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดหา
2. การรับพัสดุ
2.1 เมื่อกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว ตรวจเอกสารและพัสดุ
2.2 ลงบัญชีคุมพัสดุ (พ.2-02) หรือทะเบียนครุภัณฑ (พ.3-01)
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ผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่คลังพัสดุ
ผูยืมพัสดุ
เจาหนาที่บัญชีพัสดุ
หน.งานพัสดุ
ผส.ทล.
เจาหนาที่บัญชีพัสดุ
เจาหนาที่คลังพัสดุ
ผูยืมพัสดุ
เจาหนาที่บัญชีพัสดุ
เจาหนาที่คลังพัสดุ
เจาหนาที่บัญชีพัสดุ

หัวหนางานพัสดุ
ผส.ทล.
หัวหนางานพัสดุ
ผส.ทล.
คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจําป
หัวหนางานพัสดุ
ผส.ทล.

หัวหนางานพัสดุ
ผส.ทล.
คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง
หัวหนางานพัสดุ
ผส.ทล.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
2.3 รับพัสดุเขาคลัง และบันทึกการเคลื่อนไหวในบัตรคุมพัสดุ (พ.2-03)
3. การยืมพัสดุ
3.1 จัดทําใบยืมพัสดุ (พ.3-03)
3.2 ตรวจใบยืมพัสดุกับบัญชีพัสดุ หรือทะเบียนครุภัณฑ
3.3 ตรวจสอบความเหมาะสม แลวเสนอ ผส.ทล.
3.4 พิจารณาอนุมัติ
3.5 ลงบันทึกบัญชีพัสดุ (พ.2-02) หรือทะเบียนครุภัณฑ (พ.3-01) และบันทึกตาม
ระบบ GFMIS
3.6 จายพัสดุและลงบันทึกการเคลื่อนไหวในบัตรคุมพัสดุ (พ.2-03)
3.7 รับพัสดุใชงานเรียบรอยแลว และนําสงคืน
3.8 ตรวจพัสดุสงคืนถูกตองตรงกับใบยืมพัสดุ (พ.3-03) และลงบันทึกบัญชีคุม
พัสดุ (พ.2-02) หรือทะเบียนครุภัณฑ(พ.3-01)
3.9 รับพัสดุเขาคลัง และบันทึกการเคลื่อนไหวในบัตรคุมพัสดุ (พ.2-03)
4. การตรวจสอบและรายงาน
4.1 ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑประจําสัปดาห
4.2 ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ประจํางวด 6 เดือน (มีนาคม และ กันยายน)
4.3 จัดทํารายงานวัสดุคงเหลือประจํางวด 6 เดือน ตามแบบ พ.2-04 (1ต.ค.-31
มี.ค. และ 1เม.ย.-30ก.ย.)
4.4 ตรวจรายงานวัสดุคงเหลือประจํางวด 6 เดือนเสนอ ผส.ทล
4.5 พิจารณาลงนามรายงานวัสดุคงเหลือประจํางวด 6 เดือน ตอ ผอพ. หรือผสก.
4.6 เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป
4.7 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการฯ
4.8 ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป และจัดทํารายงาน
4.9 ตรวจรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป แลวเสนอ ผส.ทล.
4.10 พิจารณาลงนามรายงานตรวจสอบพัสดุประจําปตอ ผอพ. หรือ ผสก.
4.11 แจงสําเนาบันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ให สตง. ทราบ
5. การจําหนายพัสดุ
5.1 เมื่อไดรับรายงานพัสดุหรือครุภัณฑเสื่อมสภาพหรือชํารุดใชงานไมได เสนอขอ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
5.2 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง
5.3 ดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงพัสดุเสื่อมสภาพหรือครุภัณฑชํารุดใชงานไมได
แลวจัดทํารายงาน
5.4 ตรวจรายงานและสรุปรายงานการจําหนายวัสดุแลวเสนอขออนุมัติจําหนาย
5.5 พิจารณาอนุมัติจําหนาย หรือเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจําหนาย
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ผูรับผิดชอบ
หัวหนางานพัสดุ
เจาหนาที่บัญชีพัสดุ
เจาหนาที่คลังพัสดุ
หัวหนางานพัสดุ
12
ผส.ทล.

รายละเอียดการปฏิบัติงาน
5.6 เมื่อไดรับอนุมัติจําหนายแลว ดําเนินการจําหนายตามระเบียบฯ
5.7 ตัดยอดบัญชีวัสดุ (พ.2-02) หรือทะเบียนครุภัณฑ(พ.3-01)
5.8 บันทึกเคลื่อนไหวบัตรคุมพัสดุ (พ.2-03)
5.9 สรุปและจัดทํารายงานจําหนายตอผูอนุมัติจําหนายและสตง. ภายใน 30 วัน
นับแตวันจําหนายพัสดุ
5.10 รับทราบหรือลงนามรายงานการจําหนาย

เอกสารที่เกี่ยวของ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

แบบแผนงานโครงการยอย
แบบแผนดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ
แบบรายงานขอซื้อ / จาง
ใบเบิก – จายพัสดุ
ใบสั่งจายน้ํามัน
ใบเบิก – จายอะไหล
บันทึกรายการทําสัญญา
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สอบราคาซื้อ
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อ
หนังสือเสนอราคาขายพัสดุ
สัญญาซื้อขาย
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง สอบราคาจาง
ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ประกาศประกวดราคาจาง
ใบเสนอราคาจาง
สัญญาจาง
แบบหนังสือทําประกัน (หลักประกันสัญญา)
สมุดทะเบียนใบเบิก
ใบเทียบราคาสิ่งของ
สมุดทะเบียนใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ / สั่งจาง
แบบใบตรวจรับพัสดุ
แบบแจงการปรับตามสัญญาซื้อขาย / ใบสั่งซื้อ
แบบแจงการสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับตามสัญญาซื้อขาย / ใบสั่งซื้อ
แบบแจงการปรับตามสัญญาจาง / ใบสั่งซื้อ
แบบแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญาซื้อขาย / ใบสั่งจาง

(พ.1-01)
(พ.1-02)
(พ.1-03)
(พ.1-04)
(พ.1-05)
(พ.1-06)
(พ.1-07)
(พ.1-08)
(พ.1-09)
(พ.1-10)
(พ.1-11)
(พ.1-13)
(พ.1-14)
(พ.1-18)
(พ.1-20)
(พ.1-22)
(พ.1-27)
(พ.1-28)
(พ.1-28/1)
(พ.1-40)
(พ.1-41)
(พ.1-42)
(พ.1-43)
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26. บัญชีวัสดุ
(พ.2-02)
27. บัตรคุมพัสดุ
(พ.2-03)
28. แบบใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
29. บันทึกรายงานผลการรับซอง
30. รายละเอียดการรับซองประกวดราคา
31. บัญชีรายละเอียดการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
32. แบบแจงผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
33. แบบประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก
34. แบบสงใบเสนอราคา และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามประกาศประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา
35. แบบรายงานการรับซองสอบราคา

