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คํานํา 
 

 กรมทางหลวง  เปนหนวยงานหนึ่งของสวนราชการที่กอต้ังมายาวนานกวา 97 ป  มีหนาที่

รับผิดชอบหลักในการพัฒนาโครงขายทางหลวง  และดูแลรักษาเสนทางใหการเดินทางคมนาคมขนสง   

ทุกประเภทบนทางหลวง  ถึงจุดหมายปลายทางไดอยางสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย  ซึ่งปจจุบันดูแล

รับผิดชอบเสนทางกวา 50,000 กิโลเมตร  ครอบคลุมทางหลวงสายหลักและสําคัญทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  

โดยกรมทางหลวงไดมอบหมายหนาที่ที่สําคัญใหหนวยงานภายใน  ทําหนาที่หลักในการบริหารจัดการดูแล

รักษาสภาพทางหลวงแผนดิน  ใหสามารถใชงานไดดีตลอดทั้งป  ซึ่งภารกิจหลักที่สําคัญนี้อยูในความ

รับผิดชอบของ “สํานักทางหลวง” ที่กระจายครอบคลุมอยูทัว่ประเทศ  และในปจจุบันมีอยูดวยกัน 15 แหง  

ซึ่งการบริหารจัดการของสํานักทางหลวงเปรียบเสมือนฟนเฟองเล็ก ๆ  ที่คอยขับเคล่ือนใหการเดินทางไปสู

จุดมุงหมายปลายทางอยางปลอดภัย 
 
 เพื่อเอ้ือประโยชนโดยตรงกับการบริหารองคกรภายในของสํานักทางหลวง  หนังสือเลมนี้เปนเพียง

สวนหนึง่ในการรวบรวมขอมูลทั้งหมด  ทั้งหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน

เพื่อใหเขาใจข้ันตอนกระบวนงานตาง ๆ และนํามาประยุกตใชใหสามารถบริหารงานไดอยางราบร่ืน  สอดคลอง

กับภารกิจและเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
 
 คณะผูจัดทํามคีวามมุงหวังใหขอมูลนี ้ เปนประโยชนตอผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทราบถงึ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ  และสามารถดําเนนิการไดอยางถกูตอง 
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1 
บทท่ี 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  และเปล่ียน สวนราชการเดิมที่เรียกวา “ภาค” เปน “เขตการทาง” โดยจัดต้ังเขตการทางขึ้นจํานวน 9 เขตการทาง   

ในป พ.ศ.2495  และป พ.ศ.2531  จัดต้ังเขตการทางเพิ่มขึ้นอีกเปน 12 และ 15 เขตการทาง ตามลําดับ  ป พ.ศ.2534  

เปล่ียนช่ือเปน สํานักงานทางหลวงท่ี 1 - 15  โดยกําหนดลําดับเร่ิมตนจาก  สํานักทางหลวงที่อยูในระดับเสนรุงจากเหนือ 

สูใตของประเทศ  พ.ศ.2538  ยกฐานะจาก สํานักงานทางหลวงท่ี 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 : ตามคําส่ังกรมทางหลวง  ที่ จ.1.15/10/2552  เร่ือง  การจัดต้ังสํานักงานทางหลวง  ตาก  มหาสารคาม  และ 

 กระบ่ี (สุราษฎรธานี)  ลงวันที่  13  สิงหาคม  2552  กรมทางหลวงไดจัดต้ังสํานักงานทางหลวงเพิ่มอีก  3   

 แหง  เพื่อใหการควบคุม  ดูแล  และบํารุงรักษาทางหลวงเปนไปอยางทั่วถึง  มีประสิทธิภาพ  และเหมาะสม   

 จึงทําการปรับบทบาทภารกิจของ ศูนยสรางทางตาก  มหาสารคาม  และสุราษฎรธานี  เปนสํานักงานทางหลวง 

 ตาก  มหาสารคาม  และกระบี่ (สุราษฎรธานี)  ตามลําดับ 
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บทท่ี 2 
 

การบริหารงานของสํานักทางหลวง 
 

2.1 โครงสรางการบริหารงานของสํานักทางหลวง 

 
 
            

 

                

 

                                                                                                    

                                                                             

                                                                          

 

                                                                      

                         

 

                                                               

                                                  

 

                                                        

 

  

 

 

 

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  แนบทายคําส่ังกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/23/2546   

                           ลงวันที่ 4 ธันวาคม  2546 

 

              **   โครงสรางการบริหารงานของแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ขึ้นตรงตอสํานักทางหลวงแตการ 

                               ปฏิบัติงานภายในแขวงการทาง ขึ้นตรงตอนายชางแขวงการทาง/ผูอํานวยการสํานักงานบํารุงทาง 
 

ผส.ทล./ผส.งล. 

**  แขวงการทาง/

สํานักงานบํารุงทาง 

สวนควบคุมงานกอสรางทาง  

สวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ฝายบริหารงานท่ัวไป 

สวนเคร่ืองจักรกล 

รส.ทล.1 / รส.งล.1 รส.ทล.2 / รส.งล.2 

สวนวางแผน 

สวนสํารวจและออกแบบ 

สวนตรวจสอบและวิเคราะห 

ทางวิศวกรรม 

สวนอํานวยความปลอดภัย 
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2.2 ผังกระบวนการทํางานของสํานักทางหลวง 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนงาน 

แขวงการทาง/ 
สํานกังาน 
บํารุงทาง 

งานสํารวจและ 

ออกแบบ 

งานตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม 

งานกอสรางทาง 

งานเครื่องจักรกล 

งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

งานกฎหมาย 

งานอํานวยความปลอดภัย 

ความพึง

พอใจของ

แขวงการ

ทาง / 

ประชาชน 

งานสถิติ

วิเคราะห 

งานการเงิน

และบัญชี 
งาน

ประชาสัมพันธ 

งาน

ใหบริการ 

งานจัดการ 

ขอรองเรียน 

งานจัดหาและการ

บริหารพัสดุ 

การ

ประเมิน 

ผล 

นโยบาย 

กรมทางหลวง/ 

ประชาชน/ 

กรมทางหลวง 

หนวยงานหลัก 

หนวยงานยอย 
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2.3 อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักทางหลวง 

 
ผูอํานวยการสํานักทางหลวง   ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1.  กํากับ ดูแลการบริหารงานของแขวงการทางและหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ 

2.  พิจารณาอนุมัติ กํากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของ  ฝายบริหารงานท่ัวไป  

สวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน  สวนควบคุมงานกอสรางทาง  สวนเคร่ืองจักรกลสวนแผนงาน  สวนสํารวจและออกแบบ   

สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม  สวนอํานวยความปลอดภัยและงานอื่น ๆ 

 

  รองผูอํานวยการสํานักทางหลวง  ตําแหนงที่ 1   ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1.   กํากับดูแลการบริหารงานของแขวงการทางตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักทางหลวง 
2.   กํากับดูแล  ตรวจสอบ  ควบคุม  ตลอดจนติดตามประเมินผลงานของฝายบริหารงานท่ัวไป  สวนกฎหมายและ

กรรมสิทธิ์ที่ดิน  สวนควบคุมงานกอสรางทาง  สวนเคร่ืองจักรกล  และงานอื่นๆ 

3.   จัดประชุม  อบรม  สัมมนา  เพื่อพัฒนาเสริมสรางสมรรถภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใน

สังกัดสํานักทางหลวง 

 

 รองผูอํานวยการสํานักทางหลวง  ตําแหนงที่ 2  ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1.  กํากับดูแลการบริหารงานของ  แขวงการทาง  และหนวยงานที่อยูในความรับผิดชอบ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

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.   ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 
 ผูอํานวยการสวนวางแผน   ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1.   ตรวจสอบ  ควบคุมการจัดทําแผนงานของสํานักทางหลวง  และตรวจสอบแผนการดําเนินการ 

2.   ควบคุม  ตรวจสอบ  รวบรวมการจัดเก็บขอมูลทางสถิติ  รายงานความกาวหนาและสรุปผลงาน 

3.   วางแผนการใชเคร่ืองจักร  ยานพาหนะและเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานของ  สํานักทางหลวงและหนวยงาน     

ในสังกัด  
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ผูอํานวยการสวนสํารวจและออกแบบ  ปฏิบัติงานดังนี้ 

1.  ตรวจสอบควบคุม งานสํารวจและออกแบบ จัดทําแผนท่ีแนวทางและเขตทาง  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.   ตรวจสอบการขออนุญาตดําเนินการเก่ียวกับสาธารณูปโภคในเขตทางหลวง ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 

3.   วางแผนดําเนินการ ซอมบํารุงดูแลรักษา งานจราจรสงเคราะห  และตรวจสอบการบรรทุกน้ําหนักเกิน  ในพื้นที่

รับผิดชอบของ สํานักทางหลวง 

 

หัวหนาสวนงานกอสรางทาง  ปฏิบัติงานดังนี้ 

1.   จัดทําแผนดําเนินการกอสรางใหสอดคลองกับแผนงานที่ไดรับการอนุมัติ 

2.   ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานกอสรางทางใหเปนไปตามรูปแบบ  และแผนดําเนินการที่กําหนด 
 

หัวหนาสวนกฎหมายและกรรมสิทธ์ิที่ดิน   ปฏิบัติงานดังนี้ 

1.   ควบคุมการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในเขตทาง จัดหาและรักษาท่ีดิน นอกเขตทาง 

2.   ดําเนินการ / ประสานงานกับหนวยงานอื่น ในการขยายเขตทาง และจัดทําทะเบียนประวัติที่ดิน ทั้งในและนอก 

เขตทาง 

3.   พิจารณา  วินิจฉัย  ตีความ  ใหความเห็น  ดําเนินการและเสนอแนะ  ทางดานกฎหมาย     
 
ผูอํานวยการสวนเครื่องจักรกล   ปฏิบัติงานดังนี้ 

1.  วางแผนการดําเนินการปรับซอม  บํารุงรักษาใหสอดคลองกับแผนการใชเคร่ืองจักรและยานพาหนะ ฯลฯ 

2.  ควบคุมการดําเนินการปรับซอม  ตรวจสอบ  ทําประวัติเคร่ืองจักร  ยานพาหนะ  และเครื่องมือกล  

 

นายชางแขวงการทาง / ผูสํานักบริหารบํารงุทาง  ปฏิบัติงานดังนี้ 
 

1.   ควบคุมดูแล  การบริหารงานและบํารุงรักษาทางหลวง 

2.   พิจารณา อนุมัติ กํากับดูแล ตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนติดตาม ประเมินผลงาน ของหนวยงานภายในสังกัด 

 

 
 



6 

บทท่ี 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 

 

              ครอบคลุมการดําเนินงานในเร่ือง  

1.   การจัดทํา และตรวจสอบแผนงานรายประมาณการงบบํารุงปกติของสํานักทางหลวง 

2.   การรวบรวมความตองการงบประมาณของแขวงฯ และสํานักงานบํารุงทาง, พิจารณาความเหมาะสม   

จัดลําดับความสําคัญ เสนอสํานกัฯเจาของงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทําแผนและขอสนับสนุนงบประมาณ 

3.   การตรวจสอบ แผนงานรายประมาณการ ของงานตางๆ 

 
เอกสารอางอิง 
 

1.   คูมือการวิเคราะหความเสียหายของทางตามระบบบริหารงานบํารุงทาง TPMS  

2.   คูมือวิเคราะห ระบบ Budgeting Module   

3.   หลักการจําแนกรายจายตามงบประมาณสํานักงบประมาณ  

4.   ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 คําส่ังกรมทางหลวงที่ บ.1/258/2546  

5.   บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/12/4804 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2543 เร่ือง ปรับปรุงรหัสงานบํารุงทาง  

บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/4137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2545 เร่ือง ขอปรับปรุงรายละเอียดรหัสงานเสริมผิวแอสฟลต 

(2200) 

6.   บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/14 ลงวันที่ 4 มกราคม 2544  เร่ือง การปรับปรุงรูปแบบแผนงาน ราย- 

ประมาณการงานบํารุงปกติ  

7.   คูมือ การวางแผนเคร่ืองจักร / ยานพาหนะ งานบํารุงปกติ   Equipment Programming for Routine  

Maintenance   (EPRM) ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 1, กองบํารุง, กรกฎาคม 2535   
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8.   บันทึกกองบํารุง ที่ คค 0680/3958 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543 เร่ือง  การปรับปรุงรูปแบบแผนงาน 

รายประมาณการ     

 9.   คูมือ  การปฏิบัติงานฉุกเฉิน การดําเนินการเก่ียวกับงานที่เกิดอุบัติภัย รหัส8000,  กองบํารุง  กรมทาง-

หลวง, มิถุนายน  2543  

 10.  คูมือเดร่ืองหมายควบคุมการจราจร ภาค1 ฉบับป พศ.2531, กรมทางหลวง, กุมภาพันธ 2531  

                     11.  คูมือเดร่ืองหมายควบคุมการจราจร ภาค2 ฉบับป พศ.2533, กรมทางหลวง, มกราคม 2533  

                     12.  เอกสาร กิจกรรมอํานวยความปลอดภัย เร่ืองเหตุอันควรในการพิจารณา, 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 การทําใหถนนปลอดจุดเส่ียงภัย (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 2546เร่ือง ขอต้ังงบประมาณโครงการยอยปงบประมาณ 

2548  

16.  บันทึกขอความ  สํานักอํานวยความปลอดภัย ที่ คค 0635(บ)/ท.190 ลงวันที่  12 มกราคม  2547   

เร่ือง แผนงานอํานวยความปลอดภัย ป 2548 – 2551  

17.  เอกสารทางวิชาการ งานบํารุงรักษาทางหลวง เร่ือง 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  เร่ือง กําหนดราคาพื้นฐานของวัสดุกอสราง ประจําเดือน  แจงโดย สํานักงาน 

มาตรฐานงานทาง กรมทางหลวง  

 21.  แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ป 2537 (Standard Drawing for Highway Construction,1994)  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. งานแผนงานเบ้ืองตน 

 -  งานบํารุงปกติ 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   แขวงการทาง 

   หน.ฝายแผนงาน 

 

 

 

 

 

    

   วผ.ทล. 

   ผส.ทล. 

1.   เสนอแผนงานบํารุงปกติและแผนเคร่ืองจักรยานพาหนะ (EPRM) 

2.   ตรวจทานรายละเอียดแผนงานบํารุงปกติ และแผนเคร่ืองจักร

ยานพาหนะ 

2.1  สายทางในความควบคุม 

  2.2  รายละเอียดสายทาง 

              2.3  คาแฟคเตอรสายทาง 

  2.4  คาใชจายบํารุงปกติ 

  2.5  คาเชาและคาบริการเคร่ืองจักรฯ 

3.   ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม แลวเสนอ ผส.ทล. 

  4.  พิจารณาหากเห็นชอบ ลงนามแลวสงสํานักบริหารบาํรุงทางเพื่อขอ

จัดสรรงบประมาณตอไป 
 

 
 -  งานบํารุงพิเศษ  , งานอํานวยความปลอดภัย  และงานโครงการยอย 

 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   แขวงการทาง 

   หน.ฝายแผนงาน 

 

   วผ.ทล. 

   ผส.ทล. 

1.   เสนอแผนงาน ฯ 

2.   ตรวจทานและจัดลําดับความสําคัญ  แยกตามรหัสงานหรือกิจกรรม 

3.   จัดทําแผนงานเบ้ืองตนของ สทล. แผนตามรหัสงานหรือกิจกรรม 

4.   ตรวจสอบความถูกตองและเหมาะสม แลวเสนอ ผส.ทล. 

5.   พิจารณาเห็นชอบ  ลงนาม แลวสงหนวยงานสวนกลางที่ รับผิดชอบซึ่ง

ไดแก 

            -  สํานักบริหารบํารุงทางสงแผนงาน บํารุงรักษาทาง 

            -  สํานักอํานวยความปลอดภัย สงแผนงาน อํานวยความลอดภัย 

          -  สํานักวางแผน  สงแผนงาน โครงการยอย เพื่อขอจัดสรร

งบประมาณตอไป 
 

 
 
 
 
 



9 
 

 -  งานบริหาร ดานดําเนินงานของสํานักทางหลวง 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   หน.ฝายบริหารทั่วไป 

 

 

   หน.งานบัญชีและการเงิน 

 

   หน.ฝายบริหารทั่วไป 

 

  วผ.ทล. 

  ผส.ทล. 

 

1.   สํารวจและรวบรวมขอมูลความตองการ งบประมาณงานบริหารดานดําเนินงาน  

แลวส่ังการหัวหนางานบัญชีและการเงิน 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 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

แขวงการทาง 

 

หน.ฝายแผนงาน 

 

 

 

 

วผ.ทล. 

ผส.ทล. 

1 . เม่ือแขวงการทางไดรับทราบการเห็นชอบแผนเบื้องตน  ใหจัดทําแผนราย

ประมาณการแตละงานหรือกิจกรรม  สงสํานักทางหลวง 

2.  ตรวจทานแผนรายประมาณการ 

- แบบฟอรมแผนฯ 

- รายละเอียดการดําเนินการ 

- ปริมาณและคางาน 

     แลวเสนอ  วผ.ทล. 

3.  ตรวจแผนรายประมาณการแลวเสนอ ผส.ทล. 

4.  พิจารณาอนุมัติ  แลวสงแลวสงหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบ  ซ่ึงไดแก  

              -   สํานักบริหารบํารุงทาง  สงแผนงานบํารุงรักษาทางและแผนบริหารงาน 

                   ดําเนินงาน 

              -   สํานักอํานวยความปลอดภัย สงแผนงานอํานวยความปลอดภัย 

              -   สํานักวางแผน  สงแผนงานโครงการยอย 

                  เพื่อขอจัดสรรงบประมาณตอไป 
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  3. งานแผนรายประมาณการของสํานักทางหลวง 
 

 -  งานบริหารดานดําเนินงาน 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน.งานบัญชีและการเงิน 

 

หน.ฝายบริหารท่ัวไป 

วผ.ทล. 

ผส.ทล. 

1. เม่ือไดรับแจงเห็นชอบงบประมาณบริหารดานดําเนินการแลว  ใหจัดทําแผนราย

ประมาณการตามแบบที่กําหนด 

2.  ตรวจสอบแผนรายประมาณการ  แลวเสนอ วผ.ทล. 

3.  ตรวจทานแผนรายประมาณการ  แลวเสนอ  ผส.ทล. 

4.  พิจารณาอนุมัติ  แลวสง  สํานักบริหารบํารุงทาง เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ

ตอไป 

 

 -  งานบํารุงทาง 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน.ฝายแผนงาน 

 

วผ.ทล. 

ผส.ทล. 

1.  เม่ือไดรับแจงเห็นชอบงบประมาณงานบํารุงทางแลว  ใหจัดทําแผนราย

ประมาณการตามแบบที่กําหนด 

2.  ตรวจแผนรายประมาณการ  แลวเสนอ  ผส.ทล. 

3.  พิจารณาอนุมัติ  แลวสง  สํานักบริหารบํารุงทาง เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ

ตอไป 
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3.2  งานสํารวจและออกแบบ 
 

วัตถุประสงค 
 
           เพื่อเปนแนวทางการดําเนินงานเก่ียวกับงานสํารวจและออกแบบของสํานักทางหลวง 

 
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.)  และการเขียนแผนท่ี 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 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วบ.ทล. 

ผส.ทล. 

หน.ฝายสํารวจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วบ.ทล. 

1. จัดทําแผนงานสํารวจทางประจําป 

2.  พิจารณาเห็นชอบแผนงานสํารวจทางประจําป 

3.  จัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือและเจาหนาที่ 

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 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วบ.ทล. 

หน.ฝายออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

วบ.ทล. 

ผส.ทล. 

วบ.ทล. 

 

1.  ส่ังการหน.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  จัดพิมพแบบและจัดสงหนวยงานที่เก่ียวของ 
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3.3  งานตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม   

 
วัตถุประสงค   
 
              เพื่อเปนแนวทางดําเนินการเก่ียวกับงานตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรมของสํานักทางหลวง 

 
ขอบขาย 

              ครอบคลุมเร่ืองการออกแบบแนะนําโครงสรางทาง, การทดลองวัสดุ, การควบคุมและแนะนํา, การออกแบบ

สวนผสมวัสดุผิวทาง และการสอบเทียบเคร่ืองมือทดลอง 

 
เอกสารอางอิง 
 

1.  มาตรฐานงานทาง สํานักวิเคราะหวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง  

2.  วิธีการทดลองวัสดุกอสราง กรมทางหลวง เลมที่ 1  มกราคม  2530   

3.  วิธีการทดลองวัสดุกอสราง กองวิเคราะหและวิจัย กรมทางหลวง เลมที่ 2  สิงหาคม  2519   

4.  บทความทางวิชาการ เร่ืองการออกแบบชั้นทางและเทคนิคธรณี กองวิเคราะห และวิจัยกรมทางหลวง เลมที่ 4  

มกราคม  2532   

5.  ASTM 14 C 702 เร่ือง STANDARD METHODS FOR REDUCING FIELD SAMPLES OF AGGREGATE TO  

TESTING SIZES   

6.  รายละเอียดการควบคุมวัสดุสรางทาง งานควบคุมและแนะนํา กองวิเคราะหและวิจัย  กรมทางหลวง  ตุลาคม   

2528   

7.  ASTM 14 C 75 เร่ือง STANDARD METHODS  SAMPLING OF AGGREGATE   

8.  TRANSPORTATION MATERIALS & METHODS OF SAMPLING AND TESTING    PAST ll 

9.  มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมทอคอนกรีตเสริมเหล็ก สําหรับงานระบายนํ้า เลขท่ี มอก. 128-252 

10.  บทความทางวิชาการ เร่ืองวัสดุแอสฟลตและผิวทาง กองวิเคราะหและวิจัย กรมทางหลวง  เลมที่ 1 มกราคม   

2532   

11.  บทความทางวิชาการ  เร่ืองกลศาสตรของดินและวัสดุมวลรวม  กองวิเคราะหและวิจัย  เลมที่ 2 มกราคม  2532   

12. มาตรฐานขอกําหนดของกรมทางหลวง ที่ ทล.ก.408/2536  เร่ือง 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               ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

นายชางแขวงการทาง 

 

 

ผส.ทล. 

 

วว.ทล. 

 

เจาหนาที่ฝายงานสนาม 

 

วว.ทล.   

เจาหนาที่ฝายทดลอง 

 

 

วว.ทล.   

 

 

 

วว.ทล. 

ผส.ทล. 

วว.ทล. 

 

1.   ทําหนังสือขอตัวเจาหนาที่สวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง 

วิศวกรรม ไปเก็บตัวอยางวัสดุควบคุมงานและแนะนําดาน 

คุณภาพวัสดุในสนาม 

2. พิจารณาลงนามในบันทึกส่ังการแลวสงใหผูอํานวยการสวน

ตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม ดําเนินการ 

3.  สงเจาหนาที่งานสนาม  พรอมหนังสือสงตัวไปรายงานตัวที่     

 แขวงการทาง เพื่อปฏิบัติงานสนาม 

4.  เก็บตัวอยางวัสดุ เพื่อสงไปทําการ  ทดลองในหองปฏิบัติการ

ตามสัญญา และระเบียบที่เก่ียวของ 

5.  ส่ังการใหเจาหนาที่งานทดลองดําเนินการทดลองวัสดุ 

6.  ทําการทดลองตามวิธีการทดลองวัสดุนั้นๆ แลวเสนอรายงาน

ผลการทดลองให  ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง

วิศวกรรมพิจารณา 

7.  พิจารณาผลการทดลอง 

     ถาผลการทดลองใชได  ใหดําเนินการตามขอ 5.8 ตอไป 

     หากผลการทดสอบใชไมได ใหแกไขหรือเปล่ียนแหลงวัสดุ  

     แลวดําเนินการตาม ขอ 4 –6  

8.  เสนอรายงานผลการทดลอง 

9.  ลงนามอนุมัติรายงานผลการทดลอง 

10. สงรายงานและสําเนาใหผูเก่ียวของทราบและจัดเก็บ 
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3.3.1  วิธีการเก็บตัวอยาง 
 
วัตถุประสงค 
 

 เพื่อเปนการควบคุมการเก็บตัวอยางวัสดุใหเปนตัวแทนของวัสดุทั้งหมด (REPRESENTATIVE SAMPLE) ให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของกรมทางหลวง 

 
ขอบขาย 
 

 เปนการเก็บตัวอยางวัสดุทั้งจากแหลงและรายทางท่ีหนางานหรือที่ผสมและตีแผบนถนน โดยการเก็บจากแหลง

รวมถึงการเปดบอวัสดุหรือการเก็บจาก STOCK PILE และโรงโม เพื่อเปนการควบคุมการเก็บตัวอยางวัสดุใหเปนตัวแทน

ของวัสดุทั้งหมด 
 
เอกสารอางอิง 
 1.1  ASTM 14 C 75 เร่ือง STANDARD METHODS OF SAMPLING AGGREGATES  
 
วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 ตามรายการในเอกสารรายละเอียดการควบคุมวัสดุสรางทาง  เร่ืองหลักการควบคุมงานดานวัสดุและการควบคุม

การเปดบอวัสดุสรางทาง  
 

 1.  การเก็บตัวอยางกรณีเปดบอวัสดุสรางทาง  ตามรายการในเอกสารรายละเอียดการควบคุมวัสดุสรางทาง 

 2.  การเก็บตัวอยางจากกองรายทางที่หนางานหรือที่ผสมและตีแผบนถนน  ตามรายการในเอกสารรายละเอียด

การควบคุมวัสดุสรางทาง   

 3.  การเก็บตัวอยางจากสายพาน ใหเก็บตัวอยางโดยไมกะเกณฑเจาะจง  (AT RANDOM)  โดยตองเก็บอยาง

นอย 3 หนๆ  ละเทาๆ กัน  ในการเก็บใหหยุดสายพานแลวเก็บมวลรวมที่อยูบนสายพานตามชวงความยาวท่ีตองการโดย

เก็บทั้งมวลหยาบและละเอียดจนถึงฝุน ตาม  ASTM 14 C 75 

 4.  การเก็บตัวอยางมวลรวมขณะพร่ังพรู  (SAMPLING  FROM   A   FLOWING  STREAM  OF AGGREGATE)  

เปนการเก็บมวลรวมขณะท่ีกําลังหลนจากปลายสายพานในกรณีที่หยุดสายพานไมไดหรือเปดออกจากกนถังเก็บ (BIN)  

โดยไมกะเกณฑ  (AT  RANDOM)  อยางนอย  3  หนๆ  ละเทาๆ  กัน  โดยเอาภาชนะเขาไปรองตาม  ASTM 14 C 75 

 5.  การเก็บตัวอยางจากกอง  (SAMPLING  FROM  STOCKPILES)  ตองระมัดระวังถาตัวอยางถูกกองอยางผิด

วิธีจะทําใหไดตัวอยางที่ไมเปนตัวแทนอยางแทจริง  ควรหลีกเล่ียงบริเวณท่ีคาดวาจะเกิดความไมสมํ่าเสมอของมวลรวม  

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  ภายหลังจากการเก็บตัวอยางซ่ึงเปน

ตัวแทนของวัสดุทั้งหมด 

 
เอกสารอางอิง 
 

 1.  ASTM 14 C 702 เร่ือง 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  แบงโดยใชเคร่ืองแบงตัวอยาง  (SAMPLE  SPLITTER)  มวลรวมจะตองมีความช้ืนนอยกวาสภาพ

อิ่มตัวผิวแหง  ถาตัวอยางเปยกจะตองนําไปอบกอน  วิธีการแบงทําโดยการเกล่ียมวลรวมในถาดใหสมํ่าเสมอแลวคอยๆ  

เทลงในเคร่ืองแยกตัวอยางชาๆ  ใหมวลรวมไหลผานชองลงไปโดยไมติดขัดทําอยางนี้หลายๆ  คร้ังจนกวามวลรวมจะเหลือ

ใกลเคียงตามปริมาณท่ีตองการ 

1.2  แบงโดยวิธีแบงส่ี  (QUARTERING)  โดยใชพล่ัวที่มีปลายตัดตรง  วิธีการแบงดังนี้ 

- กองตัวอยางบนพื้นที่เรียบแข็งและสะอาด 

- คลุกมวลรวมใหเขากันโดยการพลิกกลับมวลรวมท้ังหมดสามครั้ง  และในคร้ังสุดทายใหตักมวล

รวมมากองซอนกันเปนรูปกรวย 

- กดและเกล่ียตัวอยางใหแบนเปนวงกลมที่มีเสนผาศูนยกลางประมาณ  4-8  เทาของความหนา 

- แบงออกเปน  4  สวน  เอาสวนตรงขามกันออกไปแลวแบงซ้ําจนไดตัวอยางตามปริมาณท่ีตองการ 
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  1.3  แบงจากกองจําลอง  (MINIATURE  STOCKPILE)  โดยใชเกรียงสําหรับตักผสมมวลรวม  วิธีนี้ใช 

สําหรับแบงทรายชื้นเทานั้น 

- กองทรายชื้นลงบนพื้นที่เรียบแข็งและสะอาด 

- คลุกมวลรวมใหเขากันโดยการพลิกกลับมวลรวมท้ังหมดสามครั้ง  และในคร้ังสุดทายใหตักมวล

รวมมากองซอนกันเปนรูปกรวย 

- กดกรวยลงใหแบนสมํ่าเสมอหรือปลอยใหเปนรูปกรวยไวก็ได 

- เลือกตักเอาตัวอยางออกมาจากกองทรายนั้นโดยตักเอาอยางนอย  5  คร้ัง  โดยทําเหมือนกับการ

เก็บตัวอยางจากกองในสนาม 

 

  2.  การเตรียมตัวอยางตามรายการในเอกสารวิธีการทดลองวัสดุกอสราง  เลมที่  1  หัวขอการเตรียมตัวอยาง

ของทุกการทดลอง  
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3.3.3  การสอบเทียบเครือ่งมือวัดและอุปกรณทดสอบ 
 
วัตถุประสงค 
 

 เพื่อใหเคร่ืองมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ใชในงานตางๆ มีความถูกตองแมนยําตามมาตรฐานที่กําหนด 

 
ขอบขาย 
 

 สอบเทียบเคร่ืองมือวัดและอุปกรณการทดสอบตางๆ ของสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 
คําจํากัดความ 
 

 การสอบเทียบ (Calibration) หมายถึงการเปรียบเทียบคาที่อานได หรือคาของอุปกรณวัดกับคามาตรฐานอางอิง

ภายใตสภาพแวดลอมที่มีการควบคุมและสามารถสอบกลับได 

 
วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 1.  หัวหนางานทดลอง 

 1.1  ดําเนินการรวบรวมรายชื่อเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบ ที่จะตองมีการสอบเทียบทั้งหมด 

 1.2 จัดทําบัญชีเคร่ืองมือวัดและอุปกรณการทดสอบ  เสนอผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทาง 

วิศวกรรม 

 2.  ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 2.1  ตรวจสอบพิจารณาเคร่ืองมือวัดและอุปกรณการทดสอบ แตละรายวาอยูภายใตระบบการ    สอบเทียบ

หรือไม 

 2.2  จัดทําตารางกําหนดแผนการสอบเทียบประจําป  ของเครื่องมือวัด และอุปกรณการทดสอบใหครบทุก

รายการ 

 2.3  จัดทํารายงานเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ครบกําหนดการสอบเทียบ เสนอผูอํานวยการ 

สํานักทางหลวง เพื่อขออนุมัติสงเคร่ืองมือไปสอบเทียบที่กรมทางหลวงหรือหนวยงานอ่ืนที่มีมาตรฐานการสอบกลับได 

 3.  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

 3.1 รับรายงานเคร่ืองมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่จะทําการสอบเทียบ นําเสนอผูอํานวยการสํานัก-  

ทางหลวง 

 4.  ผูอํานวยการสํานักทางหลวง 

 4.1  พิจารณาลงนามอนุมัติในหลักการที่เสนอมา 

 5.  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

 5.1  รับรายงานเครื่องมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ผานการลงนามอนุมัติแลวสงคืนผูอํานวย   การสวน 

ตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม เพื่อดําเนินการส่ังการตอไป 
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  6.  ผูอํานวย การสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 6.1  ส่ังการใหหัวหนางานทดลองดําเนินการบรรจุหีบหอเคร่ืองมือวัดและอุปกรณการทดสอบไปทําการสอบ

เทียบ 

 7.  หัวหนางานทดลอง 

 7.1  รับทราบดําเนินการรวบรวมเคร่ืองมือที่ผานการอนุมัติแลวบรรจุหีบหอ 

 7.2  แลวดําเนินการสงไปทําการสอบเทียบที่กรมทางหลวง หรือสถาบันอื่นที่ไดมาตรฐาน สามารถสอบกลับ 

ไดพรอมทําสําเนารายงานขออนุมัติในการสอบเทียบ 

 7.3 รับรายงานผลการสอบเทียบ และเคร่ืองมือที่ผานการสอบเทียบแลว นําเสนอผูอํานวยการสวนตรวจสอบ

และวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 8.  ผูอํานวยการสวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม 

 8.1  รับรายงานผลการสอบเทียบ , เคร่ืองมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ไดรับการสอบเทียบแลว ผลการ  

สอบเทียบอยูในเกณฑมาตรฐาน ก็ใหติดสต๊ิกเกอรหรือติดปาย ”ใชได” หรือ     “ Pass” บันทึกหลักฐานไว 

 8.2 ทําการอนุมัติรับรองเคร่ืองมือวัดและอุปกรณการทดสอบที่ไดรับการสอบเทียบแลว ผลการสอบเทียบ

อยูในเกณฑมาตรฐาน ก็ใหติดสต๊ิกเกอรหรือติดปาย ”ใชได” หรือ     “ Pass” บันทึกหลักฐานไว 

 8.3  ดําเนินการจัดหามาทดแทนในกรณีที่แกไขแลวยังไมไดมาตรฐาน 

 8.4  แจงหัวหนางานทดลอง ใหรับทราบและดําเนินการตอไป 

 9.  หัวหนางานทดลอง 

 9.1  รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติใหใชได หรือไมใหใชจัดเก็บรวบรวมในรายงานผลการสอบเทียบทําเปน

ประวัติการสอบเทียบ (Calibration Report)  

 9.2  แจงเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่เก่ียวของรับทราบ 
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      3.4  งานกอสราง 
วัตถุประสงค 
 

   เพื่อเปนแนวทางเก่ียวกับการดําเนินงานกอสรางโดยการควบคุมงานจางเหมาและดําเนินการเองใหเปนไปตาม

สัญญาจาง/แบบแปลนแผนผัง/รายละเอียดและขอกําหนดการกอสรางของกรมทางหลวง  

 
ขอบเขต 
 

ครอบคลุมการดําเนินการเก่ียวกับการกอสรางโดยการควบคุมงานจางเหมาและการดําเนินการเองต้ังแต การ

แตงต้ัง มอบหมายนายชางควบคุมใหดําเนินการเอง จัดทําแผนดําเนินการ    แผนการปฏิบัติงาน  การควบคุมวัสดุ   การ

ควบคุมการดําเนินงานเอง   และรายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

คําจํากัดความ 
 

   1.   ผูวาจาง  หมายถึง  นายชางแขวงการหรือ ผูอํานวยการสํานักทางหลวงทางผูไดรับมอบอํานาจจากอธิบดี 

กรมทางหลวง 

 2.  ผูรับจาง  หมายถึง  นิติบุคคลที่ตกลงรับจางทํางาน ตามเงื่อนไขสัญญา 

 3.  ผูควบคุมงาน หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูควบคุมงานตามระเบียนสํานักนายกรัฐมนตรี   

วาดวยการพัสดุ ป 2535 และแกไขเพิ่มเติม 

 
เอกสารอางอิง 
 

 1.  ระเบียบการปฏิบัติงาน  เร่ือง  งานสํารวจและออกแบบ   

 2.  ระเบียบการปฏิบัติงาน  เร่ือง  งานตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม   

 3.  ระเบียบการปฏิบัติงาน  เร่ือง  งานเคร่ืองจักรกล   

 4.  ระเบียบการปฏิบัติงาน  เร่ือง   การจัดหาและการบริหารพัสดุ  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

 1. การกอสรางโดยการควบคุมงานจางเหมา 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการแขวงการทาง 

ชก.ทล. 

 

ผส.ทล. 

ผูควบคุมงาน 
 
 

 

1. เสนอขอตัวนายชางควบคุมงาน 

2.  เสนอขอแตงต้ังนายชางควบคุมงานผูรับผิดชอบทําหนาที่ควบคุมงานจาง   

เหมา 

3.  อนุมัติแตงต้ังนายชางควบคุมงาน 

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      

การร้ือยายสาธารณูปโภคหรือส่ิงปลูกสรางที่กีดขวางการกอสราง 

                 4.2.5 ควบคุมงานใหถูกตองตามสัญญาแบบกอสราง  และราย- 

ละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง 

  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 ตรวจวัดปริมาณงานท่ีจะทําการตรวจรับใหถูกตอง 

              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 …  วันเร่ิมตนสัญญา      วันส้ินสุด

สัญญา วันที่งานแลวเสร็จ คางานตามสัญญา คางานจริง  ผูรับจาง  ผูออกแบบ 

คณะกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงาน  

    - ลักษณะโครงการ (Project Description)   บรรยายถึง

พื้นที่ของโครงการโดยมีแผนที่แนวทางประกอบวาสายทางน้ีอยูที่ไหน  เร่ิมตนที่

ใด ผานจุดสําคัญและส้ินสุดที่ใด  ประโยชนที่จะไดรับ ลักษณะของงานโดยมี 

รูปตัดประกอบ 

 - ความเปนมา  (Background)   เปนเร่ืองรวมของสายทาง 

ทั้งหมด เชน ประวัติสายทาง การศึกษาความเหมาะสม การสํารวจ และ   

ออกแบบ 
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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอํานวยการแขวงการทาง 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจการจาง 

 

 -  การปฏิบัติงาน  (Contractor Performance)   วิธีการ 

ทํางาน (ควรมีรูปภาพประกอบ) 

 - ปญหาและอุปสรรค (Project  Problem)  สรุปปญหา 

เปนขอๆ และวิธีการแกปญหา 

 -   การตออายุสัญญา  (Time Extensions)  มีการตอ 

สัญญาหรือไม ผูรับจางขอตออายุสัญญาเปนเวลาเทาใด  ดวยเหตุผลใด  เม่ือไร   

และผลการพิจารณาเปนอยางไร 

 -  ภาคผนวก (Appendix) 

 1.  แผนภูมิการบริหารโครงการ 

 2.  แผนภูมิกําลังคนของผูรับจาง 

 3.  บัญชีเคร่ืองจักร 

 4. ตารางคางานปริมาณคางานตอหนวยและคางาน

ทั้งหมด แตละ Item  

                         5. บัญชีถัวจายแสดงรายการแกไขและยอดเงินที่

เปล่ียนแปลงแบงชองเปนเพิ่มลด 

 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 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการแขวงการทาง 

ชก.ทล. 

 

ผส.ทล. 

ผูควบคุมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ชกทล. 

 

 

ผูอํานวยการแขวงการทาง 

ผูควบคุมงาน 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนางานพัสดุ (แขวงการทาง) 

 

หัวหนาหนวยปรับซอม       

(แขวงการทาง) 

1.  เสนอตัวนายชางควบคุมงาน 

2.  เสนอขอแตงต้ังใหนายชางควบคุมงานดําเนินการกอสรางโดยการ 

ดําเนินการเอง 

3.  อนุมัติแตงต้ังนายชางควบคุมงาน 

4.  ปฏิบัติหนาที่ควบคุมงานดําเนินการเอง ตามท่ีไดรับมอบหมายโดย

ดําเนินการดังนี้ 

 4.1  ศึกษารายละเอียดแบบกอสราง 

        4.2  ตรวจสถานที่กอสราง 

        4.3  จัดทําแผนดําเนินการ  ประกอบดวยรายละเอียด 

           -  อัตรากําลังเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 

           -  เคร่ืองมือและเคร่ืองจักร 

           -  วัสดุและอุปกรณ 

          4.4 จัดทําแผนปฏิบัติงาน (Work Schedule)  

5.  ตรวจสอบและใหความเห็นเก่ียวกับแผนดําเนินการและแผนปฏิบัติงาน 

และนําเสนอ เพื่อขอนุมัติ 

6. พิจารณาอนุมัติแผนดําเนินการ และแผนปฏิบัติงาน 

7. ดําเนินการเตรียมกอนการดําเนินงานควบคุม    ดังนี้ 

           7.1  จัดเตรียมเจาหนาที่และเคร่ืองมือ 

           7.2  ตรวจสอบรายละเอียดพื้นที่ทํางานกอสราง 

              -  หมุดของแนวกอสราง 

              -  หมุดระดับหลักฐาน 

              -  วัดคาระดับสถานพื้นที่ (Cross Section) 

 7.3  ตรวจสอบปริมาณงานกอสรางทุกรายการ 

 7.4  ขออนุมัติเบิกวัสดุ 

8. จัดหาวัสดุตามที่นายชางควบคุมงานขอเบิกโดยดําเนินการตามวิธีการ  

ปฏิบัติงาน เร่ืองการจัดหาและรบริหารพัสดุ  

9.  จัดเคร่ืองมือและเคร่ืองจักรตามที่นายชางควบคุมงานขอใชงาน โดย 

ดําเนินการตามวิธีการปฏิบัติงาน  เร่ือง  งานเครื่องจักรกล 
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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผูควบคุมงาน 10.  ดําเนินการควบคุมงาน  ดังนี้ 

 10.1  ควบคุมงานใหถูกตองตามแบบและมาตรฐานตลอดทั้งให  

สอดคลองกับรายการละเอียดและขอกําหนดของกรมทางหลวง 

  10.2  ตรวจสอบคุณภาพวัสดุและงานและจัดทํารายงานการตรวจสอบ

ดวย 

  10.3  ควบคุมจัดการจราจรใหมีความสะดวกปลอดภัย ตามแบบ

มาตรฐานของกรมทางหลวง 

          10.4  ประสานหนวยงานสาธารณูปโภคและหนวยงานอื่น ในการร้ือ

ยายส่ิงกีดขวางการกอสราง รวมทั้งการแกไขปญหาตาง ๆ 

          10.5  จัดทํารายงานปฏิบัติงานประจําวัน 

  10.6  จัดทํารายงานผลงานกาวหนาประจําเดือน   

  10.7  จัดทํารายงานผลงานแลวเสร็จ ซึ่งจะตองประกอบดวยหัวขอ  

ดังตอไปนี้   

              -  สารบัญ (Index) 

                   -  หนาสรุป (Summary Sheet)  เชน  ชื่อโครงการ    

หมายเลขทางหลวง  กิโลเมตร  ความยาว  สัญญาท่ี … วันเร่ิมตนสัญญา      

วันส้ินสุดสัญญา   วันที่งานแลวเสร็จ  คางานตามสัญญา คางานจริง  ผูรับ

จาง  ผูออกแบบ คณะกรรมการตรวจการจาง   ผูควบคุมงาน 

                  -  ลักษณะโครงการ (Project Description)   บรรยายถึง  

พื้นที่ของโครงการโดยมีแผนที่แนวทางประกอบวาสาย ทางนี้อยูที่ไหน เร่ิมตน

ที่ใด ผานจุดสําคัญและส้ินสุด ที่ใดประโยชนที่จะไดรับลักษณะของงานโดยมี

รูปตัดประกอบ 

           -  ความเปนมา  (Background)   เปนเร่ืองรวมของสาย ทาง 

ทั้งหมด  เชน  ประวัติสายทาง  การศึกษาความเหมาะสม  การสํารวจและ 

ออกแบบ 

                  - การปฏิบัติงาน (Contractor Performance) วิธีการทํางาน  

(ควรมีรูป ภาพประกอบ) 

           - ปญหาและอุปสรรค (Project  Problem)  สรุปปญหาเปนขอ ๆ  

และวิธีการแกปญหา 
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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชก.ทล. 

 

 

 

ผส.ทล. 

 

   -  การตออายุสัญญา  (Time Extensions)  มีการตอสัญญา

หรือไมผูรับจางขอตออายุสัญญาเปนเวลาเทาใด  ดวยเหตุผลใด  เม่ือไร  

และผลการพิจารณาเปนอยางไร 

           -  ภาคผนวก (Appendix) 

              1.  แผนภูมิการบริหารโครงการ 

 2.  แผนภูมิกําลังคนของผูรับจาง 

 3.  บัญชีเคร่ืองจักร 

 4.  ตารางคางาน ปริมาณคางานตอหนวยและคางาน  

ทั้งหมดแตละ Item  

 5.  บัญชีถัวจายแสดงรายการแกไขและยอดเงินที่เปล่ียน- 

แปลงแบงชองเปนเพิ่มลด 

 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/ยานพาหนะใหอยูในสภาพท่ีพรอมใชงานได

สามารถใหบริการและสนับสนุนภารกิจของสํานักทางหลวง และแขวงการทางในสังกัดในงานเคร่ืองจักรกล 

 
ขอบขาย 
 

           ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมในการปรับซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร/ยานพาหนะในความควบคุมของสํานัก

ทางหลวง เก่ียวกับงานตาง ๆ ดังนี้  งานวางแผนซอมและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ, งานตรวจสอบ , งานซอม

เคร่ืองจักรกล,งานซอมยานพาหนะ, งานซอมสนาม , งานซอมไฟฟา , งานชางกลโรงงาน  และงานบํารุงรักษา  

 
คําจํากัดความ 
 

 1.  การซอม       หมายถึง   งานซอมเคร่ืองจักรกล , งานซอมยานพาหนะ , งานซอมสนาม ,  งานซอมไฟฟา ,   

งานชางกลโรงงาน และงานบํารุงรักษา 

2.  PS. =  Pool  Superintendent  หมายถึง  ผูจัดการศูนยเคร่ืองจักรกล  สํานักทางหลวง 
 
เอกสารอางอิง 
 

 1.  คูมือการซอมและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรงานเงินทุน กรมทางหลวง  

2.  หนังสือ PART BOOK  ที่สงมากับเคร่ืองจักร   

3.  คูมือการปรับซอมและบํารุงรักษา )MANUAL (  ที่สงมากับเคร่ืองจักร 

4.  คูมือการใชงาน )OPERATOR HANDBOOK (  ที่สงมากับเครื่องจักร  
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1. งานบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน.ฝายอํานวยการและแผน 

ชค.ทล. 

PS. 

หน.งานบํารุงรักษา 

 

หน.ฝายซอมและบํารุงรักษา 

หน.งานบํารุงรักษา 

 

1.  จัดทําแผนบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะประจําป 

2.  พิจารณาตรวจแผนฯ แลวเสนอ PS. 

3.  พิจารณาอนุมัติแผนฯ 

4.  จัดทําแผนดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

ประจําเดือน 

5.  พิจารณาเห็นชอบดําเนินการฯ ประจําเดือน 

6.  ดําเนินการบํารุงรักษาดังนี้        

 6.1  เบิกน้ํามันหลอล่ืนและอะไหลที่จําเปนสําหรับงาน บํารุง  

รักษาฯ 
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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

พนักงานหลอล่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน.งานบํารุงรักษา 

 

 

 

 

 

หน.ฝายซอมและบํารุงรักษา 

 

ชค.ทล.   

 

หน.ฝายอํานวยการและแผน 

 6.2  ควบคุมงานบํารุงรักษาใหเปนไปตามแผนดําเนินการฯ

ประจําเดือน 

6.3 ส่ังการใหพนักงานหลอล่ืนดําเนินการตามแบบ พ.  6-08 

7.  ดําเนินการบํารุงรักษาและจัดทํารายงานท่ีเก่ียวของดังนี้ 

         7.1 ดําเนินการบํารุงรักษาเคร่ืองจักรหรือยานพาหนะ  แตละ

รายการจนแลวเสร็จ 

         7.2 บันทึกรายงานตามตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอล่ืน 

(แบบ พ.6-04, พ.6-05 หรือ พ.6-06) 

         7.3 จัดทํารายงานการรับ – จายน้ํามันหลอล่ืนตามแบบพ.06-07 

         7.4 บันทึกการบํารุงรักษาลงในบัตรบริการหลอล่ืน (แบบ พ.6 -

09)  ประจําเครื่องจักร 

         7.5 จัดทํารายงานประจําวันของผูปฏิบัติงาน (แบบ พ.6-02) 

8.  ดําเนินการตรวจสอบดังนี้ 

         8.1 ตรวจตารางการบํารุงรักษาและบริการหลอล่ืน 

         8.2 ตรวจรายงานการรับ – จายน้ํามันหลอล่ืน 

         8.3 ตรวจรายงานประจําวันของผูปฏิบัติงาน 

         8.4 จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา 

ประจําเดือน 

9.  ตรวจรายงานผลการปฏิบัติงานการบํารุงรักษาประจําเดือนแลว

เสนอ ผอ.สวนเคร่ืองจักรกล 

10.  รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานการบํารุงรักษาประจําเดือน 

แลวแจง หน.ฝายอํานวยการและแผน 

11.  รับทราบเพื่อสรุปผลประจําป 
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 2. งานซอมเครื่องจักรและยานพาหนะ 
 

ผูรับผิดชอบ                                   ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน.ฝายอํานวยการและแผน 

ชค.ทล. 

PS. 

หน.งานธุรการ 

หนวยงานที่ใชเคร่ืองจักร 

 

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.สวนเคร่ืองจักรกล 

 

PS. 

หน.งานธุรการ 

1.  จัดทําแผนซอมใหญเคร่ืองจักรประจําป 

2.  ตรวจแผนฯ เสนอ PS. 

3.  พิจารณาอนุมัติแผนฯ 

4.  แจงแผนซอมใหญประจําป 

5.  สงเคร่ืองจักรเขาซอมตามแผนซอมใหญประจําป หรือเม่ือมีการ

ชํารุด 

6.  รับเคร่ืองจักรแลวตรวจสอบพรอมทั้งจัดทํารายการขอซอมฯ 

7.  ตรวจรายงานขอซอมเสนอ  ผอ.สวนเคร่ืองจักรกล 

8.  พิจารณารายงานขอซอม แลวเสนอ PS. 

9.  พิจารณาอนุมัติรายงานขอซอม 

10. ส่ังการดําเนินการซอม 

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 เม่ือครบถวน

ถูกตองเรียบรอย เสนอ PS เพื่อจายออก 

15.  พิจารณาอนุมัติจายออก 

16.  ลงบันทึกประวัติเคร่ืองจักรและจายเคร่ืองจักรออก 
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 3. งานตรวจสภาพเครื่องจักร 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน.ฝายอํานวยการและแผน 

ชค.ทล. 

PS. 

หน.งานตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

 

ชค.ทล. 

PS. 

หน.ฝายอํานวยการและแผน 

1.  จัดทําแผนตรวจสภาพเคร่ืองจักรประจําป 

2.  ตรวจแผนฯ แลวเสนอ PS. 

3.  พิจารณาอนุมัติแผน 

4.  ทําการตรวจสอบฯ (แบบ SD.7) ตามแผนพรอมทั้งจัดทํารายงาน

ผลการตรวจสอบ 

5.  ตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบฯ  และใหความเห็นพรอม

ทั้งนําเสนอ  ผอ.สวนเคร่ืองจักรกล 

6.  ตรวจรายงานการตรวจสอบฯ แลวเสนอ PS. 

7.  รับทราบ 

8.  รับทราบเพื่อเปนขอมูลในการวางแผนตอไป 
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3.6   งานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
วัตถุประสงค 
 

                   เพื่อใหเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย  

          เพื่อใชประโยชนในงานของแขวงการทางในสังกัดสํานักทางหลวง 

 
ขอบขาย 
 

ครอบคลุมเฉพาะเร่ืองวางแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน, 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. หลักเกณฑการคํานวณคาทดแทนส่ิงปลูกสรางที่ถูกเวนคืน  กองอุทธรณเงินคาทดแทนสํานักงานปลัด 

กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมทางไดอนุมัติเห็นชอบใหหนวยงานถือปฏิบัติ เม่ือวันที่ 9 ตุลาคม 2544  
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผก.ทล. 

 

หน.ฝายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 

ผก.ทล. 

 

ผส.ทล. 

 

 

แขวงการทาง 

 

 

หน.ฝายจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ผก.ทล. 

1.  เม่ือรับทราบแผนงานกอสราง  ส่ังการใหจัดทําแผนดําเนินการจัด 

กรรมสิทธิ์ที่ดินประจําป 

2.  ดําเนินการจัดทําแผนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประจําป ของสํานักทางหลวง 

เสนอ ผก.ทล. 

3.  ตรวจแผนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประจําปของสํานักทางหลวงแลว เสนอ 

ผส.ทล. 

4.  พิจารณาแผนฯ แลวเสนอสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการ 

5.  เม่ือไดรับแจงแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินประจําป  ส่ังการแขวงการทาง 

ดําเนินการ 

6.  ดําเนินการตรวจสอบเขตทางท่ีแนวทางหลวงตัดผาน  เพื่อขอออก 

พ.ร.ฎ. ตามวิธีปฏิบัติงานเร่ืองการขอออกพระราชกฤษฎีกาแลวเสนอ 

สํานักทางหลวง 

7.  ตรวจสอบขอมูลและเอกสารการขอออก พ.ร.ฎ. แลวเสนอ ผก.ทล. 

8.  ตรวจเอกสารขอออก พ.ร.ฎ. แลวเสนอ  ผส.ทล. 



32 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

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. 

9.  พิจารณาแลวสงใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการ 

10. ดําเนินการสํารวจขอมูลทรัพยสิน  เพื่อขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

และเสนอขอแตงต้ังคณะกรรมการปรองดอง (กรณีไมมี พ.ร.ฎ.) หรือ

คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน (กรณีมี พ.ร.ฎ.)เสนอสํานักทางหลวง 

11.  ตรวจสอบขอมูลและเอกสารการขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแลว 

เสนอ ผก.ทล. 

12. ตรวจเอกสารแลวเสนอ ผส.ทล. 

13. พิจารณาแลวสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการ 

14. เม่ือไดรับอนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  และแตงต้ังคณะกรรมการ

ปรองดอง / คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน  แลวแจงแขวงการทาง

ดําเนินการ 

15. ดําเนินการกําหนดคาทดแทน 

 -  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางหลักการคาทดแทนตามวิธีการ 

ปฏิบัติงานเร่ืองขั้นตอนการวางหลักการคาทดแทน  

16. สํารวจทรัพยสินและคํานวณเงินคาทดแทนแลวเสนอสํานักทางหลวง

ทรัพยสินที่ถูกเขตทาง เม่ือครบถวนถูกตองเรียบรอยแลว  เสนอ ผก.ทล. 

17. ตรวจขอมูลและเอกสาร  แลวเสนอ  ผส.ทล. 

18. พิจารณาเห็นชอบและดําเนินกา 

 -  เห็นชอบในวงเงินอํานาจ  ผส.ทล. 

 -  สงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  สวนนอกวงเงิน  อํานาจ  ผส.ทล. 

 -  แจงแขวงการทางดําเนินการตอไป 

19. เม่ือไดรับการเห็นชอบหลักการคาทดแทนแลว  ดําเนินการ 

 -  ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนดวงเงินคาทดแทน 

 -  ปดประกาศบัญชีคาทดแทน 

 -  แจงเจาของทรัพยสินทําขอตกลง 

 -  สรุปผลการดําเนินการ 

 -  จัดสงหลักฐานขออนุมัติจายเงินคาทดแทนตอสํานักทางหลวง 

20. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  เม่ือครบถวนถูกตองแลว  รายงาน       

ผก.ทล. 

21. ตรวจเอกสารหลักฐานแลวเสนอ ผส.ทล. 

22. พิจารณาอนุมัติแลวแจงแขวงการทางดําเนินการเบิกจายคาทดแทน 

23. ดําเนินการเบิกจายคาทดแทนใหแกเจาของทรัพยสิน  แลวรายงาน 

สํานักทางหลวง 

24. รับทราบ  และรายงานสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
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เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 1. แบบฟอรมบันทึกการสํารวจหลักฐานเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดินส่ิงปลูกสรางและตนไม   (ม.1-12) 

 2. แบบฟอรมบันทึกขอตกลงยินยอมระหวางผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกับกรมทางหลวง  (ม.1-13) 

 3. แบบฟอรมบันทึกขอตกลงยินยอมระหวางผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกับเจาหนาที่ผูดําเนินการ 

ตามพระราชกฤษฎีกา  (ม.1-14) 

 4. แบบฟอรมบัญชีรายชื่อ ผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนทรัพยสินที่ถูกเขตทาง  (ม.1-16) 

  5. แบบฟอรมคาทดแทนส่ิงปลูกสราง   (ช.ส.1) 

  6. แบบฟอรมแผนผังแสดงบริเวณส่ิงปลูกสรางถูกเขตทาง ( ช.ส.2) 

 7. แบบฟอรมรายการประมาณราคาคาทดแทนส่ิงปลูกสราง ( ช.ส.3) 

 8. แบบฟอรมรายการประมาณราคาคาทดแทนส่ิงปลูกสราง  (ช.ส.3-1) 

 9. แบบฟอรมแปลนส่ิงปลูกสราง ( ช.ส.3-2) 

 10. แบบฟอรมรูปถายส่ิงปลูกสราง  ( ช.ส.3-3) 

 11. แบบฟอรมบัญชีราคาคาทดแทนที่ดิน (พระราชกฤษฎีกา) 

 12. แบบฟอรมบัญชีราคาคาทดแทนที่ดิน (ปรองดอง)  

 13. แบบฟอรมบัญชีราคาคาทดแทนตนไมยืนตน (พระราชกฤษฎีกา) 

 14. แบบฟอรมบัญชีราคาคาทดแทนตนไมยืนตน (ปรองดอง)  

 15. แบบฟอรมบันทึกขอความเร่ืองขออนุมัติจายเงินคาทดแทน   

 16. แบบฟอรมบันทึกขอความ เร่ืองขออนุมัติจายเงินคาทดแทน(ฝากธนาคารออมสิน) 

 17. แบบฟอรมการรังวัดที่ดิน ( ร.ว 67) 

 18. แบบฟอรมรายการคํานวณรังวัดที่ดิน ( ร.ว 69 ก) 

 19. แบบฟอรมเร่ืองรับรองการรังวัดแบงแยกที่ดิน เพื่อเปนทางหลวง   

 20. แบบฟอรมใบเสร็จรับเงิน  

 21. แบบฟอรม  (ผ.ง 1)  

 22. แบบฟอรมแผนผังแสดงบริเวณปลูกตนไมและพืชผล 

 23. แบบฟอรมเร่ืองการรังวัดตรวจสอบที่ดินตามมาตรา 8  

 24. แบบฟอรมการจายเงินคาทดแทนที่เพิ่มขึ้นพรอมดอกเบี้ย 

 25. แบบฟอรมบัญชีรายงานสถานะการเงิน งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

 26. แบบฟอรมสรุปการจายเงินคาทดแทน 

 27. แบบฟอรมสรุปสถิติการจายเงินคาทดแทนทรัพยสินปงบประมาณ  

 28. แบบฟอรมขอมูลขอออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีจะเวนคืน   

 29.  แบบฟอรมขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และแตงต้ังคณะกรรมการปรองดอง  

  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. การวางแผนจัดกรรมสิทธที่ดิน  

 2. วิธีการออกพระราชกฤษฎีกา  

 3. วิธีจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

 4. ขั้นตอนการวางหลักการคาตอบแทน  

 5. การตรวจสอบทรัพยสินที่ถูกเขตทาง  
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3.6.1 การวางแผนจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 
วัตถุประสงค 
 
  เพื่อเปนการวางแผนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในการท่ีจะดําเนินงานของแตละปงบประมาณและ   ควบคุมการปฏิบัติงาน

ใหสําเร็จลุลวงตามแผนงานที่วางไว 
 
ขอบขาย 
 
  ขอบขายในการวางแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแตละสายทางตองใหเหมาะสมกับทรัพยสินที่อยูในสายทาง การ 

วางแผนดําเนินการตองไมนอยหรือมากจนเกินไป 

 
วิธีการปฏิบัติงาน 
 
 1. ผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงผูอํานวยการสํานักทางหลวง ทุกสํานักทางหลวงใหดําเนินการ

เสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําป  ดังนี้ 

   - หมวดคาที่ดินและส่ิงปลูกสราง 

  - หมวดคาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

   - หมวดคาใชจายเพ่ือดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 2.   ผูอํานวยการสํานักทางหลวงแจงแขวงการทางในสังกัดจัดทําแผนงบประมาณฯ ตามขอ   5.1 

 3.    แขวงการทาง ดําเนินการตรวจสอบสายทางท่ีจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สายทางที่ไดดําเนินการสํารวจรังวัดที่ดิน 

แลวเพื่อดําเนินการใหเขาในแผนการงบประมาณประจําปเพื่อดําเนินการเสร็จส้ินแลวจัดสงใหสํานักทางหลวง 

 4. ผูอํานวยการสวนจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและกฎหมาย  รวบรวม ตรวจสอบและจัดลําดับความสําคัญ  แลวจัดทํา

แผนงบประมาณรายจายประจําป  เสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวงเพื่อพิจารณาแลวสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 5. ผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน จัดทําแผนงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินของกรมทางหลวงสงใหสํานัก

งบประมาณ เพื่อขอเงินจัดสรรงบประมาณประจําป 

 6. สํานักงบประมาณ อนุมัติเงินจัดสรรปงบประมาณและแจงให ผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทราบ 

  7. ผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงสํานักทางหลวงเพื่อดําเนินการ 

8. ผูอํานวยการสํานักทางหลวง แจงแขวงการทางในสังกัดเพื่อทราบ และดําเนินการตามแผนงานที่วางไวตอไป 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 1. แผนงบประมาณประจําปที่กรมฯ อนุมัติ 

 2. แผนที่เขตทางที่กรมฯ อนุญาต 

 3. แบบฟอรมรายละเอียดประกอบแผนการเบิกจายในคาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

 4. แบบฟอรมแผนการจายเงินคาชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
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3.6.2 วิธีการออกพระราชกฤษฎีกา 
วัตถุประสงค 
 
 เพื่อใหเจาหนาที่หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ที่มีสิทธิเขาไปในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยู

ภายในเขตท่ีดินตามแผนที่  เพื่อกระทํากิจการเทาที่เห็นวาจําเปน  เพื่อทําการสํารวจ  และเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืนที่แนนอน 

 
ขอบขาย 
 
 เปนไปตามแนวทางบริเวณท่ีดินที่จะเวนคืน ซึ่งพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดสวนที่แคบที่สุด และสวนท่ีกวางที่สุด

ตามแผนที่แนบทายของพระราชกฤษฎีกา 

 
เอกสารอางอิง 
 
 แบบกอสรางที่กรมฯ อนุญาต 
 
รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 1. เม่ือไดรับแผนที่กําหนดแนวสํารวจเบื้องตน ใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูลดังตอไปนี้ 

 1.1 เปนทางหลวงประเภทใด 

  1.2 แนวทางตัดผานทองที่  ตําบล  อําเภอ  จังหวัด 

  1.3 จุดเร่ิมตน   -  จุดส้ินสุด 

  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 ซึ่งมีหลักการเขียนแผนท่ี ดังตอไปนี้ 

 2.1 ตําแหนงของทิศจะตองเขียนไวมุมบนดานซายของแผนที่และแสดงทิศเหนืออยูดานบนโดยเขียนแนวทาง

ตามทศิทางที่เปนจริง 

  2.2 แสดงเสนแบงพื้นที่ที่สําคัญ เชนเสนแบงเขตจังหวัด อําเภอ ตําบล แมน้ํา คลอง หวย การลงนี้ใหเขียน

ลงจนสุดกรอบของแผนท่ี 

  2.3 จุดอางอิงในสายทางท่ีสายทางผาน ผานหมูบานช่ืออะไร หรือมีสถานที่สําคัญอยูใกล เชน โรงเรียน วัด 

มัสยิด สถานีอนามัย ฯลฯ ใหลงดวย 

  2.4 ขนาดของแผนที่ใหไดขนาดเทากันทุกแผน 

  2.5 ไมใชวิธียนระยะ กม. ลงในแผนที่ (ใชเคร่ืองหมายตัดตอน) 

  2.6 จุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุด ใชชื่อในระบบทางหลวงเปนหลักในแผนที่ 

  2.7 ถาเขียนจากแผนท่ีทหาร หรือ TITLE SHEET ที่มีเสนกริดแสดงใหลงองศาลิปดาดวย 
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  2.8 จากหนังสือระบบหมายเลขทางหลวงน้ัน ทางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใหเพิ่มประเภทของ

ทางหลวง และประเภทของเทศบาลลงไปดวยดังนี้ 

   “แยกทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 – ตอเขตสุขาภิบาลคลองจันดีควบคุม” หรือ 

 “แยกทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2275 (หวยใหญ) – ตอเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณควบคุม” 

 2.9 ชื่อสายทางในการเขียนหัวเร่ืองใหใชระบบหมายเลขทางหลวงเปนหลัก กรณีที่ขอออกพระราชกฤษฎีกา 

ไมหมดทั้งสายทาง ชื่อตอนใหดูชื่อบานที่อยูใกลจุดเร่ิมตน และจุดส้ินสุดเปนหลัก ช่ือบาน ถาเปนคําพยางคเดียวใหเขียน

คําวาบานดวย เชน บานหม่ี บานไร หรือในกรณีที่ชื่อตอนเร่ิมจากอําเภอ ใหเขียนคําวาอําเภอกํากับไวดวยเชน เพื่อขยาย

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 101 สายกําแพงเพชร–ตอเขตเทศบาลเมืองนานควบคุม ตอนอําเภอรองกวาง–ตอเขตเทศบาล 

เมืองนานควบคุม 

 2.10 เม่ือเขียนแผนท่ีพระราชกฤษฎีกา แลวตองเขียนแผนท่ีสังเขปแสดงเขตทางเดิม และเขตทางพึงประสงค

ดวยความกวางของเขตทางเดิม ถามีการเปล่ียนแปลงใหลง กม. กํากับไวทุกระยะ 

 2.11 การเขียนหัวเร่ืองจะตองระบุจุดประสงคของการออกพระราชกฤษฎีกา ทางสํานักงาน 
 คณะกรรมการกฤษฎีกากําหนดไวดังนี ้

 2.11.1 เพื่อสรางใชในกรณีเปนทางสรางใหมทั้งสาย 

 2.11.2 เพื่อขยายใชในกรณีมีแนวทางเดิมอยูแลวทําการปรับปรุง 

2.11.3 เพื่อสรางและขยายใชในกรณีที่มีทั้งแนวทางเดิมและมีการสรางแนวทางใหมเพิ่ม 

 2.11.4 ตัวอักษรที่เขียนบนแผนที่ใชตัวอักษรสากล  

 3.  เม่ือดําเนินการตาม ขอ 1 – 2 แลวเสร็จ ใหจัดสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเสนออธิบดีกรมทางหลวง      

ลงนามเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา  และประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาตอไป 
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3.6.3 วิธีจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
 
วัตถุประสงค 
 ดําเนินการสรางหรือขยายทางหลวงเพื่อใหไดตามแบบกอสรางที่สํานักสํารวจและออกแบบไดกําหนดรูปแบบ

เขตทางแตละสายไว 

 
ขอบขาย 
 เปนการดําเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินภายในแผนงานของแตละสายทางท่ีต้ังไว 

 
เอกสารอางอิง 
 1.  ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ.2544 

 2.  คูมือแนวทางการกําหนดคาทดแทน ของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน ของอสังหาริมทรัพยที่ถูก

เวนคืน สําหรับใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมทางหลวง พ.ศ.2542 

 
วิธีการปฏิบัติงาน 
 ถามีความจําเปนจะตองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อกอสรางหรือขยายทางหลวงสายใด 

 1.   ใหสํานักสํารวจและออกแบบ หรือหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหแจงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมขอมูล 

ดังนี้ 

 ระยะที่ 1 เม่ือคัดเลือกแนวทางเบื้องตนเสร็จเรียบรอยและกรมทางหลวงหรือผูไดรับมอบหมายลงนามแลว ให

สงแนวทางท่ีกําหนดลงบนแผนท่ีประเทศไทยของกรมแผนท่ีทหาร  มาตราสวน 1:50,000 จํานวน 3 ชุดโดยพลัน ทั้งนี้ให

ระบุจุดเร่ิมตนและจุดส้ินสุด ซึ่งแสดงความกวางที่ตองการออกแบบ หรือตองการปรับแกแนวทางหรือทางแยกตางระดับ 

และเขตทางที่ตองการโดยประมาณพรอมรายละเอียดของโครงการ 

  ระยะท่ี   2 แผนที่แสดงแนวทางและเขตทางที่ชัดเจน ซึ่งกรมทางหลวง หรือผูไดรับมอบหมาย  ลงนามแลว
จํานวน 5 ชุด โดยดวน 

  2.  ใหหนวยงานที่รับผิดชอบการกอสรางบูรณะและปรับปรุงทางหลวงแจงขอมูลที่คาดวาจะประกวดราคากอ-

สราง หรือขอมูลอื่นใดที่เห็นวาเปนประโยชนตองานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

  3. การดําเนินการขอออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีจะเวนคืน 

 3.1 สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สงขอมูลตามขอ 4 ระยะท่ี 1 ใหสํานักทางหลวงเพ่ือตรวจสอบเขตทองที ่       

ที่แนวทางหลวงตัดผาน และรายละเอียดที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตองการ (ตามแบบฟอรม) พรอมเขียนแผนที่ประกอบ

รางพระราชกฤษฎีกา และแผนที่สังเขปสงคืนสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับขอมูลจากสํานัก    

จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 3.2 สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตรวจสอบขอมูล และจัดทําหนังสือถึงกระทรวงคมนาคม เสนอกรมทางหลวง 

ลงนามภายใน 25 วัน นับแตวันที่ไดรับเร่ืองจากสํานักทางหลวง  พรอมสําเนาใหกองนิติการ 

 3.3  กองนิติการตรวจสอบความถูกตองและยืนยันตอสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินภายใน 15 วัน  นับแตวันที่

ไดรับเร่ือง 
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 4. เม่ือพระราชกฤษฎีกาไดประกาศใชแลว ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  4.1 กองนิติการจัดทําหนังสือเสนอกรมทางหลวง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก สํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีลงนามมอบหมาย ใหสํานักทางหลวง นําสําเนา พระราชกฤษฎีกาพรอมแผนท่ี หรือแผนผังทายพระราช

กฤษฎีกา ปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ตามท่ีระบุไวในมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 สําหรับที่ทําการกรมทางหลวง ใหกองนิติการเปนผูดําเนินการปดประกาศ 

  4.2 ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ (กรมทางหลวง) เขาไปในที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยอยางอื่นที่อยู

ภายในเขตท่ีดินตามแผนที่ เพื่อกระทํากิจการเทาที่เห็นวาจําเปน เพื่อทําการสํารวจและเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับ

อสังหาริมทรัพยที่ตองเวนคืน โดยจะตองแจงเปนหนังสือใหผูเปนเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายทุกราย

ทราบลวงหนามนอยกวา 15 วัน 

 5. เม่ือพระราชกฤษฎีกาไดประกาศใชแลวหากมีความจําเปนตองประกาศใหการเวนคืนนั้นเปน กรณีที่มีความ

จําเปนโดยเรงดวนใหสํานักทางหลวงเปนผูพิจารณาสงขอมูล พรอมเหตุผล และความจําเปนใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ดําเนินการตอไป 

 6. เม่ือมีประกาศกําหนดใหการเวนคืนเปนกรณีที่มีความจําเปนโดยเรงดวนแลว กอนที่จะเขาครอบครอง หรือ

ใชอสังหาริมทรัพย ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการตาม    มาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 โดยครบถวน 

 7. เม่ือไดดําเนินการตามขอ 5.4 แลว ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  7.1  ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ (กรมทางหลวง) สํารวจเพื่อทราบขอเท็จจริงเก่ียวกับทรัพยสินที่

จะตองจายคาทดแทน ใหแลวเสร็จภายใน 2 ป 

  7.2  เม่ือทราบขอเท็จจริงตามขอ 5.7.1 แตเพียงบางสวนหรือทั้งหมดแลว ใหสํานักทางหลวง ตรวจสอบ

ขอมูลนําสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเสนอแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือทําหนาที่กําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพย 

และจํานวนเงินคาทดแทนทันที 

  7.3  เม่ือคณะกรรมการไดกําหนดหลักการคาที่ดินและตนไมยืนตนแลว ใหสํานักทางหลวง พิจารณาพรอม

ความเห็น นําสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อเสนอกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายรับทราบ และส่ังการตอไปเม่ือ

ไดรับทราบหลักการแลวใหผูแทนของกรมทางหลวง ซึ่งไดรับแตงต้ังใหเปนกรรมการตรวจสอบความถูกตอง ของขอมูลการ

คํานวณราคาท่ีดินและตนไมยืนตน พรอมบัญชีกําหนดคาทดแทนแลวเสนอ คณะกรรมการพิจารณากําหนดจํานวนเงินคา

ทดแทนตอไป 

 8. ในการเสนอแนะขอมูลการคํานวณราคาคาทดแทนที่ดิน  ส่ิงปลูกสราง  ตนไมยืนตน และหรือ   คาเสียหาย

ตาง ๆ ตอคณะกรรมการพิจารณานั้นขอมูลดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบดังนี้ 

  8.1  คาทดแทนที่ดิน ส่ิงปลูกสราง ตนไมยืนตน 

- วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักทางหลวงตองไดรับความเห็นชอบจาก 

ผูอํานวยการสํานักทางหลวง 

- วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตองไดรับความเห็นชอบจาก

ผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโดยผานการพิจารณาพรอมความเห็นจาก 

ผูอํานวยการสํานักทางหลวง 

  -    วงเงินอนุมัติในอาํนาจกรมทางหลวง    ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรม                       

       ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายโดยผานการพิจารณาพรอมความเห็นจากผู- 

       อํานวยการสํานักทางหลวงและผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามลําดับ 
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  8.2 คาเสียหายตาง ๆ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนคําส่ังกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงสํานักจัด  กรรมสิทธิ์

ที่ดิน เก่ียวกับความเสียหายตามมาตรา 21 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติ  วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 

2530 สําหรับความเสียหายพิเศษทุกวงเงิน ม.21จะตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมายโดย  ผานการพิจารณาพรอมความเห็นจากผูอํานวยการสํานักทางหลวง และผูอํานวยการ        สํานักจัด 

กรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามลําดับ 

 9. เม่ือคณะกรรมการไดกําหนดราคาและไดมีการประกาศจํานวนเงินคาทดแทนแลว ใหผูซึ่งไดรับมอบหมาย

จากเจาหนาที่เรงรัดกําหนดจํานวนเงินคาทดแทนไมเกินกวาราคาท่ี คณะกรรมการกําหนด และดําเนินการจัดซื้อ และ

จายเงิน หรือวางเงินคาทดแทน ดังนี้ 

  9.1 วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักทางหลวง ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานัก- 

ทางหลวง 

  9.2 วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตองไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการ

สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

  9.3 วงเงินอนุมัติในอํานาจกรมทางหลวง ตองไดรับความเห็นชอบจากอธิบดีกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ

มอบหมาย 

 10. ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ดําเนินการจายเงินคาทดแทนใหแกเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบ

ดวยกฎหมาย ภายใน 120 วัน นับแตวันที่ไดจัดทําสัญญา 

 11. เม่ือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ไดจัดทําสัญญา และจายเงิน หรือวางเงินคาทดแทนแลวใหดําเนินการ 

ดังนี้ 

  11.1 คาทดแทนที่ดิน ใหมีหนังสือแจงพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบเพื่อดําเนินการ

แกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิ โดยทันที 

  11.2 คาทดแทนอื่นๆ ใหมีหนังสือแจงผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนดําเนินการตามเงื่อนไขในสัญญาซ้ือขาย 

และตามกฎหมายหากมี และติดตามผลการดําเนินการจนแลวเสร็จดวย 

 12. ทางสายใดจําเปนตองออกพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  12.1 สํานักทางหลวงดําเนินการปกหลักหมายเขตอสังหาริมทรัพยในบริเวณท่ีที่จะเวนคืน  ไวโดยชัดเจน 

  12.2 สํานักทางหลวง เขียนแผนท่ีหรือแผนผังประกอบรางพระราชบัญญัติ แสดงเขตอสังหาริมทรัพยที่

ตองเวนคืน และเขตที่ดินทั้งแปลงอยางชัดเจน โดยระบุที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยพรอมรายชื่อเจาของ หรือผูครอบครอง

โดยชอบดวยกฎหมายและขอมูลประกอบรางพระราชบัญญัติตามระเบียบ ที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินกําหนด สงสํานัก   

จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินกอนวันพนกําหนดอายุพระราชกฤษฎีกาไมนอยกวา 2 ป 

  12.3 สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตรวจสอบขอมูลที่ไดรับจากสํานักทางหลวงเสนอกรมทางหลวงลงนาม

ภายใน 30 วัน นับแตไดรับเร่ือง 

  12.4 สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตรวจสอบขอมูล และจัดทําหนังสือถึงกระทรวงคมนาคมเสนอกรมทางหลวง 

ลงนามภายใน 21 วัน นับแตวันที่ไดรับเร่ืองจากสํานักทางหลวงพรอมสําเนาใหกองนิติการ 

  12.5 กองนิติการตรวจสอบความถูกตอง และยืนยันตอสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ภายใน 15 วันนับแตวันที่

ไดรับเร่ือง 
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 13. เม่ือพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพยใชบังคับแลว  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 ใหสํานักทางหลวงเสนอแตงต้ัง

คณะกรรมการกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน เพื่อเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม แตงต้ัง

คณะกรรมการกําหนดราคาของอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

พ.ศ. 2530  และใหสํานักทางหลวงดําเนินการตามขั้นตอน ขอ 7 – 10 โดยอนุโลม 

 15. เม่ือจายเงินหรือวางเงินคาทดแทนแลว ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาหนาที่ (กรมทางหลวง)มีหนังสือแจง

ใหพนักงานเจาหนาที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินทราบ เพื่อดําเนินการแกไขหลักฐานทางทะเบียนในหนังสือแสดงสิทธิใน

ที่ดินทันที (กฎหมายใหถือวาเปนการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมไดมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในอสังหาริมทรัพย นับแต

วันที่ชําระเงินและใหไดรับยกเวนคาธรรมเนียมคาอากรแสตมป) 

 16. ในระหวางที่ไมมีพระราชกฤษฎีกาประกาศใช เม่ือมีความจําเปนที่จะตองเขาดําเนินการกอสรางหรือขยาย

ทางหลวงใหจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินดวยวิธีปรองดอง  โดยการตกลงซ้ือขายกับเจาของทรัพยสินตามหลักเกณฑของพระราชบัญญัติ

วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 โดยอนุโลม 

 17. ในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการกอสรางหรือขยายทางหลวงเปนผูดําเนินการวางหมุด 

ศูนยกลางทางและแนวเขตทางที่แนนอน ตามที่สํานักทางหลวงรองขอ 

 18. การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตามขอ 17  ใหดําเนินการ ดังนี้ 

  18.1 เม่ือสํานักทางหลวงไดรับแผนที่แสดงแนวทางและเขตทางท่ีชัดเจนแลว ใหจัดสงขอมูลรายละเอียด

ตามที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินตองการ เพื่อขออนุมัติจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและแตงต้ังคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณา

กําหนดราคาของทรัพยสินและจํานวนเงินคาทดแทนตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

พ.ศ.2530 และประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ 44 เร่ืองการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย วันที่ 28 กุมภาพันธ 2534 โดยอนุโลม 

  18.2 ใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตรวจสอบขอมูลหลักฐานตามขอ 18 เสนอกรมทางหลวงขออนุมัติจัด

กรรมสิทธิ์ที่ดินพรอมเสนอแตงต้ังคณะกรรมการปรองดองเพื่อพิจารณากําหนดราคาของทรัพยสินและจํานวนเงินคาทดแทน 

  18.3 การพิจารณากําหนดราคาและจํานวนเงินคาทดแทนใหนําหลักเกณฑตาม  มาตรา 18  มาตรา 21 

มาตรา 22 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนสังหาริมทรัพย  พ.ศ. 2530 มาใชโดยอนุโลม 
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  18.4 เม่ือคณะกรรมการปรองดองไดกําหนดหลักการคาที่ดินและตนไมยืนตน แลวใหสํานักทางหลวง

พิจารณาพรอมขอคิดเห็นนําสงสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาอนุมัติและ ใหผูซึ่งไดรับมอบหมายดําเนินการตกลง     

ซื้อขายตอไป 

 19. ในการเสนอแนะขอมูลการคํานวณราคาคาทดแทนที่ดิน ส่ิงปลูกสราง ตนไมยืนตน และหรือคาเสียหายตาง 

ๆ ตอคณะกรรมการปรองดองพิจารณา นั้น  ขอมูลดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบ   ดังนี้ 

  19.1 คาทดแทนที่ดิน ส่ิงปลูกสราง ตนไมยืนตน 

 - วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักทางหลวงตองไดรับความเห็นชอบจาก                             

       ผูอํานวยการสํานักทางหลวง 

  - วงเงินอนุมัติในอํานาจผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตองไดรับความเห็นชอบ 

จากอธิบดีกรมทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายโดยผานการพิจารณาพรอมความเห็นจาก

ผูอํานวยการ 

สํานักทางหลวง และผูอํานวยการสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามลําดับ 

  19.2 คาเสียหายตาง ๆ ใหปฏิบัติตามขั้นตอนคําส่ังกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง สํานักจัดกรรมสิทธิ์           

ที่ดิน  เก่ียวกับความเสียหายตามมาตรา 21 วรรคทาย แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน  อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 

โดยอนุโลม 

 20. การจายเงินคาทดแทนตามขอ 18  ใหจายคาที่ดิน คาส่ิงปลูกสราง คาตนไมยืนตน และหรือคาเสียหายแต

ละรายในคราวเดียวกัน 

     - คาที่ดิน ใหจายคาทดแทนและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในคราวเดียวกัน ทั้งนี้ให      

          ดําเนินการหักภาษี   ณ ที่จายดวย 

 21. ในกรณีที่ทรัพยสินติดขัดการกอสราง และเจาของไมยินยอมรับราคาท่ีดินแตยินยอมใหเขากอสรางใหจาย

คาส่ิงปลูกสราง 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 หรือโดยคณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตน 

ก็มีหลักเกณฑการดําเนินการ ดังนี้ 

 1. การวางหลักการคาทดแทนที่ดิน  การจัดเตรียมขอมูล ขอมูลเก่ียวกับลําดับการจัดกรรมสิทธิ์ ไดแก วัน 

เดือน ป ที่อนุมัติใหจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแตงต้ัง คณะกรรมการปรองดอง, ประกาศใชพระราชกฤษฎีกา, แตงต้ัง

คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตน, ประกาศใหการเวนคืนเปนกรณีที่เรงดวน ฯลฯ ขอมูลเก่ียวกับที่ดิน  ตามความเปน

จริงกอนที่จะมีการกอสรางทางหลวง 

  - รายละเอียดเก่ียวกับที่ต้ัง เชน ที่ดินต้ังอยูในหรือนอกเขตเทศบาล 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 มีส่ิง

ปลูกสราง หรือที่วางเปลา ที่สาธารณะ ปาสงวน หรือมีเอกสารแสดงสิทธิประเภทใด กรณีไมมีเอกสารแสดงสิทธิ ผลการ

พิจารณาของกรรมการตามมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยฯ  เปนประการใด การไดมา

ซึ่งที่ดินของเจาของที่ดินเชนไดมาโดยการซื้อขาย,การรับมรดก,การจับจอง ครอบครอง ฯลฯ ใหระบุวันเดือนปที่ไดมา, 

ลักษณะและสภาพที่ดินสวนที่ถูกทางกับลักษณะและสภาพที่ดิน สวนท่ีเหลือจากถูกทาง ความเปนอยูโดยปกติของชุมชน

กอนการกอสรางทางรวมทั้งรายละเอียดอื่น ๆที่เหน็วาเปนประโยชนแกการพิจารณาของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหระบุ

รายละเอียดใหมากเทาที่สามารถจะทําได ในขณะท่ีเสนอคณะกรรมการรายละเอียดที่เก่ียวกับราคา ตามมาตรา 21, 22, 

24 แหงพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน  อสังหาริมทรัพยฯ  ไดแก 
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  - ราคาซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของที่ดินพรอมหลักฐานเชนสําเนาราคาซ้ือขายใน วันใชบังคับ

พระราชกฤษฎีกา ซึ่งมีการรับรองสําเนาถูกตองเทาที่หาไดในรัศมีใกลที่สุด 

 - สําเนาประกาศราคาของอสังหาริมทรัพยที่มีการตีราคาไวเพื่อประโยชนแกการเสียภาษีบํารุงทองถ่ินใน

ปที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนกําหนดโดยขอคัดจากฝายปกครองทองที่ 

  - สําเนาประกาศราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม

ในปที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนกําหนด โดยขอคัดจากสํานักงานที่ดินซึ่งที่ดินต้ังอยู 

   - สําเนาประกาศราคาอ่ืนใดที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณากําหนดราคาของคณะกรรมการกําหนด

ราคา เชน สําเนาราคาประเมินทุนทรัพยของสํานักงานกลางประเมิน ราคาทรัพยสินกรมที่ดิน 

- ราคากอน และหลังการกอสรางทาง 

   - ขอเสนอแนะในเบื้องตนถึงความนาจะเปนของราคาแตละพื้นที่ที่เสนอคณะกรรมการกําหนด หากหา

ขอมูลรายการใดไมได ใหแจงเหตุผลไวเปนหมายเหตุ 

  - บัญชีรายชื่อเจาของที่ดิน และจํานวนคาทดแทนโดยประมาณ 

 2. ขอมูลเก่ียวกับส่ิงปลูกสราง 

  - รายละเอียดเก่ียวกับส่ิงปลูกสราง เชน เปนอาคาร ตึก ไม ร้ัว มีการขออนุญาตปลูกสรางโดยขออนุมัติ

แบบ หรือไม  อายุการปลูกสราง, ต้ังอยูในที่ดินที่เปนเขตเทศบาล สุขาภิบาลหรือนอกเขต, ขนาดรูปรางและลักษณะที่ถูก

เขตทาง เชน ถูกบางสวน หรือถูกหมดทั้งหลัง พื้นที่โดยรวมของอาคารและพ้ืนที่ที่ถูกเขตทาง 

  - รายละเอียดเก่ียวกับการคิดคํานวณราคา ขอมูลตามขอ 1 และขอ 2 ใหจัดทําแผนท่ี คือ แบบที่เขียน 

ยอจากพื้นดินบอกแมน้ํา ฝงทะเล สภาพท่ีนา ที่อยูอาศัย และอื่น ๆ แผนผัง คือ  แบบที่เขียนยอ หรือขยายจากท่ีดิน,       

ส่ิงปลูกสราง  รูปถาย รวมทั้งแผนภูมิตารางที่แสดงขอมูลใหสามารถ ดูไดโดยรวม เชน ที่ดินเปนรายแปลง หรือรายโซน 

ประกอบดวย 

 3. ขอมูลเก่ียวกับตนไมยืนตน 

  - รายละเอียดเก่ียวกับตนไมยืนตน เชนเปนการปลูกเพื่อเปนตนไมในบาน เพื่อกินผลหรือเปน  พืชสวน  

พืชไร หรือไมประดับ เปนพืชผลเศรษฐกิจ หรือเปนพืชผลที่เติบโตยาก การลงทุนเล้ียงดูและการพัฒนาดิน อายุ ขนาด ชนิด 

จํานวนผลิตผลตอป และขอมูลอื่น ๆ ที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณาของคณะกรรมการ 

  - หลักฐานการสํารวจพรอมบันทึกการลงนามรับรองสํารวจของเจาของตนไม 

 4. ขอมูลเก่ียวกับตนไมที่ไมใชไมยืนตน  ซึ่งไมสามารถจายเปนคาทดแทนตามมาตรา 18 ได ใหเสนอขอมูล

เก่ียวกับขอ  3 เพื่อกําหนดเปนคาเสียหายเพื่อจายใหแกเจาของ 

 5. ขอมูลเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวของ 

  - พระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 โดยเฉพาะมาตรา 9,18,21,22, 24 

  - บันทึกกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค 0607 (ม.1) / 1149 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2534   เร่ืองคาทดแทน

สําหรับความเสียหายตนไมที่ไมใชไมยืนตน 

  - ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการจายเงินคาทรัพยสินในที่ดินซ่ึงไมมีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พ.ศ. 2534 

  - ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พ.ศ. 2535 

  - บันทึกกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค 0608 (ม.1) / 6035 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2535 เร่ืองการกําหนด

ราคาคาทดแทนที่ดินที่ตองเวนคืน 
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  - บันทึกกองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค 0608 (ม.1) / 6035 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2535 เร่ืองการกําหนด

ราคาคาตนไมยืนตน เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

  - ระเบียบกรมทางหลวงวาดวยการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 

  - คําส่ังสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ที่ คค 0618 (ม.1) / 5691 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2538 เร่ืองการ

กําหนดคาทดแทนที่ดินแปลงที่ไมติดทางเขาออก แตติดตอกับแปลงท่ีติดทางเขาออกซ่ึงเปนเจาของเดียวกัน 

  - บันทึกสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน คค 0618 (ม.1) / 1396 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2539 เร่ืองแนวทางใน

การกําหนดคาทดแทน 

  - หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาทดแทนส่ิงปลูกสรางที่ถูกเวนคืน ซึ่งกรมทางหลวงอนุมัติ เม่ือ 9 

ตุลาคม 2541 

  - คําส่ังสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน เร่ืองหลักเกณฑการกําหนดคาทดแทนความเสียหายตาม มาตรา 21ฯ 

  - แนวทางหลักเกณฑการพิจารณาเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยตามพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530 ของหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร 

 6. แนวทางการกําหนดคาทดแทน 

  ขอเสนอแนะในเบื้องตนถึงความนาจะเปนของราคา ซึ่งเลขานุการจะเสนอคณะกรรมการเพื่อ พิจารณา ควร

กําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ดังนี้ 

  6.1   ที่ดิน 

  - ที่ดินที่มีที่ต้ังและลักษณะของที่ดินเหมือนกันหรือใกลเคียงกัน แตราคาประเมินของกรมที่ดินไมเทากัน 

ควรเสนอใหกําหนดคาทดแทนในราคาเทากันหรือใกลเคียงกัน 

  - ที่ดินแปลงเดียวกัน หรือที่ดินหลายแปลงแตเปนเจาของเดียวกันและอยูติดตอกันแตราคาประเมินของ

กรมที่ดินแตกตางกัน ควรเสนอใหกําหนดราคาลดหล่ันเปนขั้นบันได  ตามสัดสวนของระยะกรมที่ดินกําหนดไว 

  - ที่ดินที่เสียประโยชนจากการกอสรางทาง เชน ทําใหไมมีทางเขาออกหรือตองเปล่ียน   แปลงความ

เปนอยูโดยปกติสุข ควรเสนอใหกําหนดราคาเพิ่มขึ้นมากกวาที่ดินที่ไดประโยชนจากการกอสรางทางโดยพิจารณาถึงความ

เสียประโยชนมากหรือนอยเพียงใด เปนสัดสวนที่สัมพันธกัน 

  - การหาราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในทองตลาดของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืนใหพิจารณาจาก 

  - ราคาที่ผูซื้อขายแจงไวที่กรมที่ดินในบริเวณใกลเคียงกอนหรือในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ 

  - รายการจดทะเบียนจํานองอาคารพรอมที่ดินจากธนาคารและสถาบันการเงิน 

  - ราคาเสนอขายในทองตลาดในบริเวณใกลเคียง และศึกษาวิจัยอัตราการลดราคา ของตลาดแตละ

ประเภทมาประกอบการพิจารณาดวย 

  - ราคาขายที่ดิน หรือราคาขายท่ีดินพรอมอาคารในโครงการจัดสรรใกลเคียงแลวคํานวณ ยอนกลับ

เพื่อใหทราบราคาที่ดินเดิม 

  - หลีกเล่ียงราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นเพราะผลกระทบของพระราชกฤษฎีกาที่มีผลใชบังคับ 

  - เม่ือกรมที่ดินไดจัดทําฐานขอมูลราคาซ้ือขายอยางตอเนื่องใหนํามาประกอบการพิจารณาดวย 

 (1) การใชราคาปานกลางภาษีบํารุงทองที่หากจะนําราคาปานกลางเพ่ือเก็บภาษีบํารุงทองที่ที่กําหนดไวมาใช

ตองคํานวณใหไดราคาที่เปนจริงเสียกอน 
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 (2) การใชราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 

  - ใหใชบัญชีราคาประเมินทุนทรัพยเพื่อเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมที่ใช

อยูในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ หรือในวันที่คณะกรรมการกําหนดราคาเบ้ืองตนมีมติกําหนด แลวแตราคาใดจะสูง

กวามาประกอบการพิจารณา 

  - หากที่ดินแปลงใดไมมีราคาประเมินใหใชราคาประเมินของที่ดินแปลงใกลเคียงที่มีสภาพและทําเลที่ต้ัง

คลายคลึงกันมากที่สุด 

  - ถาในที่ดินแปลงเดียวกันถูกกําหนดราคาประเมินไวหลายราคาตางกันใหคํานวณราคา แตละสวนแลว

นํามาคิดเปนราคาเฉล่ียตอตารางวากอน จึงจะกําหนดคาทดแทนเพื่อการเวนคืน 

 (3) การพิจารณาสภาพและท่ีต้ังของอสังหาริมทรัพย 

  - ใหเปรียบเทียบสภาพและที่ต้ังของที่ของที่ดินที่ใชอางอิงกับที่ดินแปลงที่ถูกเวนคืนโดยพิจารณาปจจัย

ตาง ๆ ที่มีผลตอราคาท่ีดิน เชน ความกวางของถนน หรือซอยลักษณะผิวจราจร ระยะทางจากถนนสายหลัก การใช

ประโยชนที่ดิน การถมดินหรือขอมูลอื่น ๆ เพื่อปรับราคาใหเปนธรรม 

  - ที่ดินที่ถูกเวนคืนตองใชสภาพและทําเลที่ต้ังในวันที่พระราชกฤษฎีกาใชบังคับ 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 

  - รูปรางแปลงที่ดินเปล่ียนแปลงจากสี่เหล่ียมเปนสามเหล่ียม ส่ีเหล่ียมคางหมู เปนตน 

  - กอนการเวนคืนที่ดินติดถนน หรือซอยอยูแลว 

  - ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนมีราคาลดลง เชน ที่ดินที่เหลือจากการเวนคืนเพื่อการงานหรือกิจการ ดังนี้ 

   - การกอสรางทางยกระดับ 

   - การสรางทางที่หามเชื่อมทาง 

   - ถาที่ดินที่ใชอยูอาศัยหรือประกอบการงานโดยชอบดวยกฎหมายถูกเวนคืนบางสวน ทําใหที่ดิน

สวนที่เหลือแยกจากกันเปนสองสวน อันทําใหเกิดความไมสะดวกแก การประกอบกิจการ ที่ดําเนินการอยูในขณะเวนคืน 

ใหกําหนดคาทดแทนโดยคํานวณจากเงินคาใชจายอันเกิดจากความไมสะดวกนั้น 

   - หากปรากฏวารูปแปลงที่ดินกอนการเวนคืนเปนส่ีเหล่ียมผืนผาถูกเวนคืนบางสวนเหลือเปนรูป

สามเหล่ียม หรือส่ีเหล่ียมคางหมู ที่มีความลึกของที่ดิน โดยเฉล่ียมากกวา20 เมตรหรือ 40 เมตร แลวแตกรณีใหที่ดินสวนที่

เหลือราคาลดลงไมเกิน รอยละ 25 หรือรอยละ 12.5 ตามลําดับ 
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 6.2 ส่ิงปลูกสราง 

  การคํานวณคาทดแทนส่ิงปลูกสราง ซึ่งเลขานุการควรเสนอแนะในเบ้ืองตนใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการคํานวณตามหลักการ ดังนี้ 

  (1) คาทดแทนที่จายใหเจาของส่ิงปลูกสรางเพียงพอที่จะทําการร้ือถอน ขนยาย อาคาร ส่ิงปลูกสราง ไป

ปลูกสรางใหม ในลักษณะและสภาพเดิมได 

  (2) คาทดแทนที่จะจาย คือ 

 - คาร้ือถอน  ขนยาย 

 -     คาวัสดุที่เสียหายจากการร้ือถอน 

 - คาแรงงานปลูกสรางใหม 

 - คาดําเนินการ กําไร ภาษี  คํานวณเปนเปอรเซ็นต จากคาวัสดุที่เสียหายและจากคาแรงงานปลูก

สรางใหม เพื่อใหเจาของทรัพยสิน สามารถนําไปจางเหมาดําเนินการได ตามบัญชีมาตรฐานงานดังตอไปนี้ 

   - บัญชีคาแรงกอสรางสูงสุด 

   - บัญชีคาวัสดุที่เสียหาย 

   - บัญชีเปอรเซ็นต คาดําเนินการกําไร ภาษีโดยนําหลักเกณฑและขอมูล ซ่ึงสํานักทางหลวงจัดทํา

บัญชีมาตรฐานราคาวัสดุของ แตละสายทางและไดรับความเห็นชอบจากสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินแลวไปคํานวณราคาคา

ทดแทนส่ิงปลูกสรางเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณากําหนดราคา 

  (3) การกําหนดคาทดแทนโรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางที่ถูกเวนคืนบางสวน นอกจากกําหนด คาทดแทนสวน

ที่ถูกเวนคืนแลว ตองกําหนดคาทดแทนในสวนที่ตองบูรณะซอมแซมปรับปรุง โรงเรือน หรือส่ิงปลูกสรางที่ถูกเวนคืน และ

สวนที่เก่ียวของใหสามารถอยูอาศัยไดตามสภาพดวย 

  (4) การกําหนดคาทดแทนใหผูเชาซ่ึงไดทําสัญญาเชาไวตํ่ากวาคาเชาตามปกติในทองตลาด เพราะไดชําระ

คาไดสิทธิการบริการเชนใหแกผูใหเชาแลว ใหกําหนดคาทดแทนใหผูเชาเทากับคาเชาตามปกติในทองตลาดในสวนระยะ 

เวลาเชาที่เหลือตลอดสัญญา 

 6.3 พืชผล 

  ควรกําหนดโดยพิจารณาจากขอเท็จจริง ไดแก 

  (1) ผลิตผลตอป หรือรายไดตอป โดยเฉล่ีย 

  (2) อายุและขนาดที่ใหผลิตผลเต็มที่ 

  (3) ตามประสงคในการปลูกวาปลูกเพื่อกินผล เปนตนไมในบานเปนพืชไร พืชสวน หรือไมประดับ 

  (4) ชนิดของพืชผล 

  (5) ราคาที่หนวยราชการอื่นเคยถือจายหรือราคาท่ีกรมทางหลวง เคยถือจายแลวในสายใกลเคียงในทองที่

เดียวกัน 

 6.4 ความเสียหาย 

  หลักเกณฑการคิดคาทดแทนที่นาจะเปนสําหรับความเสียหายตามหลักการ ดังนี้ 

  (1) คิดคาเสียหายจากการที่เจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายตองออกจากที่ดินหรือส่ิงปลูก

สราง ซึ่งได 

   - อยูอาศัย หรือ 

   - ประกอบการคา หรือ 

   - ประกอบการงานโดยชอบดวยกฎหมาย 



48 
 

  (2) พิจารณาหลักฐาน เชน ใบกํากับภาษี, สัญญาเชา,สัญญาจาง , บัญชีคาแรงลูกจาง , คําพิพากษาศาล, 

หนังสือรับรองจากหนวยงาน เชน กรมโยธาธิการ, กรมที่ดิน, กรมแรงงาน ฯลฯ 

  (3) พิจารณาจากระยะเวลาท่ีตองออกจากท่ีดิน หรือส่ิงปลูกสราง 

  (4) การกําหนดคาความเสียหายอันเนื่องจากการที่ตองออกจากอสังหาริมทรัพยเพิ่มควรกําหนดไมเกินรอย

ละสิบของรายไดหรือคาใชจายระหวางที่กอสรางใหมหรือหยุดกิจการ 
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3.6.5  การตรวจสอบทรัพยสินที่ถูกเขตทาง 
 
วัตถุประสงค 
 เพื่อตรวจสอบรายละเอียดและขอเท็จจริงของทรัพยสินที่ถูกเขตทาง 

 
ขอบขาย 
 ดําเนินการตรวจสอบการคํานวณคาทดแทนท่ีดิน, ส่ิงปลูกสราง, พืชผล ตามหลักเกณฑของกรมทางหลวง 

 
เอกสารอางอิง 
 1. คูมือแนวทางการกําหนดคาทดแทนของคณะกรรมการกําหนดราคาเบื้องตนของอสังหาริมทรัพยที่ถูก

เวนคืนสําหรับใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรมทางหลวง เมษายน  2542 

 2. หลักเกณฑการคํานวณคาทดแทนส่ิงปลูกสรางที่ถูกเวนคืน กองอุทธรณเงิน คาทดแทน สํานักงานปลัด        

กระทรวงคมนาคมซึ่งกรมทางหลวงไดอนุมัติเห็นชอบใหหนวยงานถือปฏิบัติแบบกอสรางที่กรมฯ อนุญาต เม่ือวันที่ 9  

ตุลาคม  2544  

 
วิธีการปฏิบัติงาน 
 1. การตรวจสอบคาที่ดิน 

  1.1 แขวงการทางสงหลักฐานตรวจสอบราคาที่ดิน 

  1.2 สํานักทางหลวงรับเร่ือง 

  1.3 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่ังการใหหัวหนาฝายรังวัดสํารวจและ คํานวณราคา

ส่ิงกอสรางและทรัพยสินตรวจสอบราคาคาทดแทนที่ดิน 

  1.4 หัวหนางานรังวัดสํารวจ และคํานวณราคาส่ิงกอสรางและทรัพยสิน และทีมงานตรวจสอบราย- 

ละเอียดดังนี้ 

   - บัญชีโซนราคาคาทดแทนท่ีดินที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเห็นชอบ 

   - ตรวจสอบแผนผัง R.O.W. แสดงเขตที่ดิน 

   - ตรวจสอบหนังสือการรังวัดแบงแยกที่ดิน รว.9 รายการคํานวณการรังวัดที่ดิน 

  1.5 เม่ือตรวจสอบหลักฐานวาถูกตอง บันทึกความเห็นเสนอผูอาํนวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์

ที่ดิน 

  1.6 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวงเห็นชอบ

ราคาในอํานาจวงเงินอนุมัติ ซึ่งอํานาจในวงเงินอนุมัติแตละแปลงไมเกิน 10,000,000.-บาท (สิบลานบาทถวน) 

  1.7 สํานักทางหลวง สงเร่ืองใหแขวงการทาง ดําเนินการตอไป 

 2. การตรวจสอบคาร้ือถอนส่ิงปลูกสราง 

  2.1 แขวงการทาง สงหลักฐานการตรวจสอบราคาคาทดแทนส่ิงปลูกสรางแบบรายการคํานวณราคา  คา

ร้ือถอนส่ิงปลูกสราง ชส. 1–3 และแบบแปลนส่ิงปลูกสราง 

  2.2 สํานักทางหลวงรับเร่ือง 

  2.3 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่ังการใหหัวหนาฝายรังวัดสํารวจและคํานวณราคา

ส่ิงกอสรางและทรัพยสินตรวจสอบราคาคาร้ือถอนส่ิงปลูกสราง 
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  2.4 หัวหนาฝายรังวัดสํารวจและคํานวณราคาส่ิงกอสรางและทรัพยสิน และทีมงาน ตรวจสอบ ราย-

ละเอียดดังนี้ 

   - ตรวจสอบแผนผังการสํารวจทรัพยสินเบื้องตน (แบบ ช.1) 

   - ตรวจสอบรายการคํานวณปริมาณงานและราคา, แบบแปลนส่ิงปลูกสราง 

  2.5 เม่ือตรวจสอบหลักฐานถูกตอง บันทึกความเห็นเสนอ ผูอํานวยการสวนกฎหมายและ                

กรรมสิทธิ์ที่ดิน 

  2.6 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง เห็นชอบ

ราคาในอํานาจวงเงินอนุมัติ ซึ่งอํานาจวงเงินอนุมัติคาร้ือถอนส่ิงปลูกสรางแตละรายไมเกิน 5,000,000. -บาท (หาลาน

บาทถวน) 

  2.7 สํานักทางหลวงสงเร่ืองใหแขวงการทาง ดําเนินการตอไป 

 3. การตรวจสอบคาตนไมยืนตน 

  3.1 แขวงการทาง สงหลักฐานการตรวจสอบราคาคาตนไมยืนตน  

  3.2 สํานักทางหลวงรับเร่ือง 

  3.3 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ส่ังการใหหัวหนาฝายรังวัดสํารวจและคํานวณราคา

ส่ิงกอสรางและทรัพยสิน ตรวจสอบราคาตนไมยืนตน 

  3.4 หัวหนาฝายรังวดัสํารวจและคํานวณราคาส่ิงกอสรางและทรัพยสิน และทีมงานตรวจสอบรายละเอียด

ดังนี้ 

   - รายชื่อเจาของตนไมยืนตน 

   - ตรวจสอบรายการคํานวณ,ประเภท,ขนาดอายุของตนไมยืนตนใหถูกตองตรงกับราคาคาทดแทน 

ไมยืนตนที่สํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินใหความเห็นชอบแลว 

  3.5 เม่ือตรวจสอบหลักฐานถูกตอง บันทึกความเห็นเสนอผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

  3.6 ผูอํานวยการสวนกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน พิจารณาผูอํานวยการสํานักทางหลวง เห็นชอบราคา

ในอํานาจวงเงินอนุมัติ ซึ่งคาทดแทนตนไมยืนตนแตละรายไมเกิน 1,500,000.-บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) สํานัก-

ทางหลวง สงเร่ืองใหแขวงการทางดําเนินการตอไป 
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3.7   งานกฎหมาย 
วัตถุประสงค 
 
 เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ที่เก่ียวของกับปญหา ขอกฎหมาย การดําเนินการทางดานวินัย การเนินคดี 

และการดําเนินการแกตางคดีซึ่งอยูภายในพืน้ที่ขอบเขตความรับผิดชอบของสํานักทางหลวง ใหสามารถพิจารณาดําเนินการ

ไดอยางถูกตองรวดเร็วและมีประสิทธิผลทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 

ขอบขาย 
 
 ครอบคลุมถึงการพิจารณาดําเนินการในการตาง ๆ ดังนี้ 

 1. การพิจารณาปญหาขอกฎหมาย   

 2. การดําเนินการทางดานวินัย   

 3. การดําเนินคดีแพง อาญา ปกครอง   

 4. การแกตางคดีแพง อาญา ปกครอง   
 
เอกสารอางอิง 
 

 1. คําส่ังกรมทางหลวง ที่ 29/2536  ลงวันที่ 12 มีนาคม  2536  เร่ืองการระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองที่ดิน  

 2. คําส่ังกรมทางหลวง ที่ บ.1/109/2541  ลงวันที่ 17 ธันวาคม  2541 เร่ืองการโอนสิทธิเรียกรอง  

 3. คําส่ังกรมทางหลวง ที่ บ.1/1110/2541 ลงวันที่ 17 ธันวาคม  2541 เร่ืองแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจรับ

เงินและแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจรับเงินของผูรับโอนสิทธิการรับเงิน  

 4. ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2536  

 5. กฎ ก.พ. ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณา  

 6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏบิัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

พ.ศ. 2539   เร่ืองแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

 7. บันทึกกองนิติการ กรมทางหลวง  ที่ คค 0606/ม.3.3/1824 ลงวันที่ 13 มกราคม 2526  เร่ือง ขอสงคูมือ

ดําเนินการกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแกทรัพยสินของกรมทางหลวง 

 8. บันทึกกองการเจาหนาที่ กรมทางหลวง ที่ คค 0603/จ.3/1890 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2542  เร่ืองซักซอม       

ความเขาใจเร่ืองการดําเนินการทางวินัย  

 9. บันทึกกองการเจาหนาที่  กรมทางหลวง ที่ คค 0603/จ.3/14755 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2540  เร่ืองการช้ีแจง       

เพื่อทําความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ฉบับใหม และหลักการ กฎ ก.พ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา  ฉบับใหม   

 10. บันทึกกองการเจาหนาที่  กรมทางหลวง  ที่ คค 0603/จ.3/13295  ลงวันที่  17  ตุลาคม  2544  เร่ืองซักซอม        

การออกคําส่ังลงโทษทางวินัย ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน  

 11. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค  0526.6/ว.34086  ลงวันที่  22  กันยายน  2544    

 12. หนังสือศาลปกครองกลาง ที่ ศป.0003/115  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2544  เร่ืองหลักเกณฑการแจงสิทธิใน        

การฟองคดีปกครองตามมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติ  จัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

หัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 

นิติกร 

 

 

นิติกร 

 

นิติกร 

 

 

หัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 

 

 

หัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

ผส.ทล. 

นิติกร 

1.  รับเร่ืองปญหาขอกฎหมายทั่วไป, คดีตางๆ จากแขวงฯ, ประชาชน,   

สวนราชการอื่น, กรมทางหลวง 

2.  พิจารณาตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

 -  กรณีเอกสารไมถูกตอง/ไมครบถวนใหปฏิบัติตามขอ  3 

 -  กรณีเอกสารถูกตอง/ครบถวนใหปฏิบัติตามขอ  4 

3.  แจงเจาของเร่ืองเพื่อทําการแกไข/ 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.  เสนอเร่ืองใหผูอํานวยการสํานักทางหลวง 

8.  พิจารณาลงนาม 

9.  แยกเร่ืองสงเพื่อแจงใหผูเก่ียวของทราบ และเก็บสําเนาเร่ืองเปน 

        หลักฐาน 

 

 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 1. แบบฟอรมขออนุมัติจายเงินชวยเหลือและเงินมรดก  

 2. แบบฟอรมบันทึกถอยคําในการดําเนินการทางดานวินัย   

 3. บัญชีควบคุมติดตามงาน  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



53 
 
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.   คําส่ังกรมทางหลวง  ที่ 29/2536  ลงวันที่  12  มีนาคม  2536  เร่ืองการระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรอง

แนวเขตท่ีดิน 

 2.   คําส่ังกรมทางหลวง  ที่ บ.1/109/2541  ลงวันที่  17  ธันวาคม  2541 เร่ืองการโอนสิทธิเรียกรอง 

 3.   คําส่ังกรมทางหลวง ที่ บ.1/1110/2541 ลงวันที่ 17 ธันวาคม  2541 เร่ืองแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจรับ

เงิน และแบบฟอรมหนังสือมอบอํานาจรับเงินของผูรับโอนสิทธิการรับเงิน 

 4.   ระเบียบวาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.  2536 

 
วิธีการปฏิบัติงาน 
  1. ปญหาขอกฎหมายทั่วไป 
  1.1 ผูอํานวยการสํานักทางหลวงไดส่ังการตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ เพื่อใหนิติ

กรพิจารณา กรณีสํานักทางหลวงไดรับเร่ืองหารือปญหาขอกฎหมายขอพิจารณาหรือขอโตแยง  จากแขวงการทาง,

ประชาชนหรือสวนราชการอื่น 

  1.2 ตรวจสอบเร่ืองเพ่ือกําหนดประเด็นขอกฎหมาย ขอพิจารณาหรือขอโตแยงแลวรวบ รวมขอเท็จจริงและ

เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหถูกตอง/ครบถวนในทุกประเด็นที่จะตองพิจารณาโดยใชหลักกฎหมายตาง ๆ  ที่เก่ียวของ

ประกอบในการพิจารณา (หากเห็นวาไมถูกตอง/ไมครบถวนเพียงพอในการพิจารณา ใหรายงานความเห็นเสนอผูอาํนวยการ

สํานักทางหลวงเพ่ือสงเร่ืองให 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 ไดส่ังการตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณเพื่อใหนิติกร

พิจารณากรณีสํานักทางหลวง ไดรับรายงานจากแขวงการทางในปญหาขอโตแยงเก่ียวกับที่ดินเขตทาง 

  2.2 ตรวจสอบเร่ือง เพื่อกําหนดประเด็นขอโตแยง แลวรวบรวมขอเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ

ใหถูกตอง/ครบถวนในทุก ๆ ประเด็นที่จะตองพิจารณา โดยใหสอดคลองกับเอกสารอางอิง (หากเห็นวาไมถูกตอง/ไม

ครบถวนเพียงพอในการพิจารณาใหรายงานความเห็น เสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง เพื่อสงเรื่อง ใหแขวงการ

ทางแกไข/ชี้แจง พรอมจัดสงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม โดยผานขั้นตอนงานสารบรรณ) 

  2.3 กรณีการพิจารณาใหความเห็นอยูภายในดุลพินิจส่ังการของผูอํานวยการสํานักทางหลวงใหพิจารณา

จัดทําบันทึกพรอมดวยความเห็น เสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวงเพื่อแจงผลการพิจารณาใหแขวงการทางทราบ และ

พิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป (ผานตามลําดับสายงานและตามข้ันตอนงานสารบรรณ) แลวจัดทําบันทกึ

รายงานใหกรมทางหลวงทราบ พรอมทั้งแกไขบัญชีเขตทางใหเรียบรอย และช้ีแจงเหตุ   ผลประกอบดวยโดยเสนอผาน

สํานักบริหารบํารุงทาง(ผานตามลําดับสายงาน และตามขั้นตอนของงานสารบรรณ 

  2.4 กรณีการพิจารณาเปนอํานาจส่ังการของกรมทางหลวง ใหพิจารณาจัดทําบันทึกพรอมดวยเหตุผลคํา

วินิจฉัย และเอกสารหลักฐานตาง ๆ เสนอใหผูอํานวยการสํานักทางหลวงลงนาม เพื่อสงเร่ืองใหสํานักจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

(กรณีเขตทางไดมาโดยจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน หรืออยูระหวางการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน) หรือกองนิติการ (กรณีเขตทางไดมาโดย

ประการอื่น) เพื่อพิจารณาเสนอกรมทางหลวง ส่ังการตอไป 

  2.5 เม่ือไดรับแจงผลการพิจารณาเปนที่ยุติประการใดแลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการ สํานักทางหลวง

ลงนาม เพื่อแจงผลการพิจารณาดังกลาวใหแขวงการทางทราบ และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป (ผาน

ตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) 

 3. ปญหาขอโตแยงที่ดินสงวน 

  3.1 ผูอํานวยการสํานักทางหลวงไดส่ังการตามลําดับสายงาน และตามขั้นตอนงานสารบรรณเพื่อใหนิติกร

พิจารณากรณี สํานักทางหลวงไดรายงานจากแขวงการทางในปญหาขอโตแยงที่เก่ียวกับที่ดินสงวน 

  3.2 ตรวจสอบเร่ือง เพื่อกําหนดประเด็นขอโตแยง แลวรวบรวมขอเท็จจริง และเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของ

ใหถูกตอง/ครบถวนในทุก ๆ ประเด็นที่จะตองพิจารณา โดยใชหลักกฎหมายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย

ทรัพยสินและประมวลกฎหมายท่ีดิน เปนหลักสําคัญประกอบในการพิจารณา (หากเห็นวาไมถูกตอง/ไมครบถวนเพียงพอ

ในการพิจารณา ใหรายงานความเห็นเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวงเพื่อสงเร่ืองใหแขวงการทางแกไข/ชี้แจงขอเท็จจริง 

พรอมจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม โดยผานตามขั้นตอนงานสารบรรณ หากเห็นวาถูกตอง/ครบถวนแลวใหดําเนินการ

ตามขอ 3.3 ตอไป) 

  3.3 พิจารณาจัดทําบันทึกพรอมดวยเหตุผลคําวินิจฉัยและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เสนอใหผูอํานวยการ

สํานักทางหลวงลงนามเพื่อสงเร่ืองใหสํานักบริหารบํารุงทางพิจารณาดําเนินการเสนอกรมทางหลวงส่ังการตอไป 

  3.4 เม่ือไดรับแจงผลการพิจารณาเปนที่ยุติประการใดแลว ใหจัดทําบันทึกเสนอผูอาํนวยการสํานักทางหลวง 

ลงนาม เพื่อแจงผลการพิจารณาดังกลาวให แขวงการทางทราบ และพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป (ผาน

ตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) 
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 4. การโอนสิทธิเรียกรอง 

  4.1 ผูอํานวยการสํานักทางหลวง ไดส่ังการตามลําดับสายงาน และตามขั้นตอนงานสาร  บรรณเพื่อใหนิติ

กรพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง กรณีไดรับเร่ืองโอนสิทธิเรียกรองจากแขวงการทาง  

  4.2 พิจารณาตรวจสอบความถูกตองใหแลวเสร็จภายใน 5  วันทําการโดยใชหลักกฎหมายประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยวาดวยการโอนสิทธิเรียกรอง,นิติกรรมสัญญา, เอกสารอางอิงเปนหลักสําคัญประกอบในการพิจารณา 

  4.3 รายงานความเห็นเสนอหัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อจัดทําบันทึกสงเรื่องใหหัวหนา

ฝายบริหารงานท่ัวไป ดําเนินการตอไป 

 5. เงินมรดกและเงินชวยเหลือพิเศษ 

  5.1 หัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน ไดส่ังการใหนิติกรพิจารณา กรณีไดรับเร่ืองเงินมรดกและเงิน

ชวยเหลือพิเศษจากหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

  5.2 พิจารณาใหความเห็น โดยใชแบบฟอรมเร่ืองการโอนสิทธิเรียกรอง อาศัยหลักกฎหมาย ประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย วาดวยมรดกและเอกสารอางอิงเปนหลักสําคัญประกอบในการพิจารณา 

  5.3 รายงานความเห็นเสนอหัวหนาฝายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดิน เพื่อจัดทําบันทึกสงเร่ืองใหหัวหนา

ฝายบริหารงานท่ัวไป ดําเนินการตอไป 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
 - แบบฟอรมขออนุมัติจายเงินชวยเหลือและเงินมรดก 
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3.7.2  การดําเนินการทางวินยั 
 
วัตถุประสงค 

    วิธีการทํางานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ ในการดําเนินการทางดานวินัย 

 
ขอบขาย  
 
 วิธีการทํางานนี้ครอบคลุมถึงการดําเนินการทางดานวินัย ทั้งในกรณีแขวงฯ ดําเนินการสอบสวนและกรณีสํานักฯ 

เปนผูดําเนินการสอบสวน จนส้ินสุดการดําเนินการ 
 

 
เอกสารอางอิง 
 

 1. กฎ ก.พ.  ฉบับที่  18  (พ.ศ. 2540) วาดวยการสอบสวนพิจารณา   

 2. บันทึกกองการเจาหนาที่กรมทางหลวงที่ คค 0603/จ.3/1890ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2542   เร่ือง  ซักซอม       

ความเขาใจเร่ืองการดําเนินการทางวินัย  

 3. บันทึกกองการเจาหนาที่กรมทางหลวง ที่ คค 0603/จ.3/14755 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2540    เร่ือง  การ

ชี้แจงเพื่อทําความเขาใจแนวทางปฏิบัติตามกฎ  ก.พ. ฉบับใหม  และหลักการกฎ ก.พ. วาดวยการสอบสวนพิจารณา  

ฉบับใหม   

 4. บันทึกกองการเจาหนาที่  กรมทางหลวง  ที่ คค 0603/จ.3/13295  ลงวันที่  17  ตุลาคม  2544 เร่ือง  

ซักซอมการออกคําส่ังลงโทษทางวินัย  ภาคทัณฑ  ตัดเงินเดือน   

 
วิธีการปฏิบัติงาน 

 
 1. แขวงการทาง  เปนผูดําเนินการสอบสวน 
  1.1 แขวงฯ รายงานผลการสอบสวนพรอมความเห็น ของคณะกรรมการสอบสวนของแขวงฯ ใหสํานักฯ

ทราบซ่ึงผูอํานวยการสํานักฯ จะส่ังตามลําดับสายงานและขั้นตอนงานสารบรรณ เพื่อใหนิติกรพิจารณาดําเนินการ 

  1.2 ตรวจสอบขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานวาถูกตอง/ครบถวนเพียงพอ ในการพิจารณาประเด็นความผิด

ทางวินัยหรือไมโดยใชหลักกฎหมายพระราชบัญญัติ  ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535,  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

ลูกจางประจําของราชการ  พ.ศ. 2537 , เอกสารอางอิงที่เก่ียวของ หากเห็นวาไมถูกตอง / ไมครบถวน   เสนอความเห็น

เพื่อสงเร่ืองใหแขวงฯ  แกไข / สอบสวนขอเท็จจริง และจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยผานตามขั้นตอนงานสารบรรณ 

หากเห็นวาถูกตอง /  ครบถวนแลวใหดําเนินการตาม ขอ 5.1.3 ตอไป 

  1.3 จัดทําบันทึกพรอมพิจารณาเสนอความเห็นใหผูอํานวยการสํานักฯลงนาม เพื่อสงเร่ืองใหกองการ

เจาหนาที่ดําเนินการตอไป  (ผานตามลําดับสายงานและตามข้ันตอนงานสารบรรณ)   สรุปแนวในทางการพิจารณา

ดําเนินการ     ดังนี้ 

   1.3.1 กรณีเห็นชอบดวยกับความเหน็ของคณะกรรมการและแขวงฯ ที่เห็นวาการสอบสวนไมพอฟง

วามีความผิด ใหยุติเร่ือง แลวรายงานกองการเจาหนาที่เพื่อดําเนินการตอไป 
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   1.3.2 กรณีเห็นชอบดวยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และแขวงฯ ในการ  สอบสวนความผิด

วินัยไมรายแรง    และระดับโทษอยูภายในอํานาจการส่ังลงโทษของผูอํานวยการสํานักฯ (ตัดเงินเดือนหรือตัดคาจาง 5% 

ไมเกิน 2 เดือน, ภาคทัณฑรวมท้ังงดโทษใหเปนรางทัณฑบนเปนหนังสือ หรือวากลาวตักเตือน) ใหออกคําส่ังลงโทษ  หรือ

งดโทษใหแลวแตกรณีแลวรายงานกองการเจาหนาที่ เพื่อดําเนินการตอไปแตถาหากไมเห็นดวยหรือระดับโทษเกินอํานาจ

ใหสงเอกสารในการสอบสวนทั้งหมดพรอมดวยความเห็นของผูอํานวยการสํานักทางหลวง รายงานใหกองการเจาหนาที่

เพื่อพิจารณาส่ังลงโทษตามอํานาจกรมฯ ตอไป 

   1.3.3 กรณีคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นวาการสอบสวนมีมูลความผิดวินัยอยางรายแรง ให

เสนอความเห็น พรอมสงเอกสารในการสอบสวนทั้งหมดให กองการเจาหนาที่เพื่อเสนอกรมฯ พิจารณาแตงต้ัง

คณะกรรมการสอบสวนวินัยตาม มาตรา 102 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535เพื่อทํา                      

การสอบสวนและพิจารณาลงโทษตอไป 

   1.3.4 เม่ือไดรับแจงผลทางวินัย จากกองการเจาหนาที่เปนที่ยุติประการใดแลว ใหจัดทําหนังสือ                      

บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง เพื่อแจงผลดังกลาวใหผูเก่ียวของทราบ (ผานตามลําดับสายงานและตามขั้นตอน

งานสารบรรณ) 

 2. สํานักฯ  เปนผูดําเนินการสอบสวน 

  2.1 เม่ือคณะกรรมการสอบสวน ดําเนินหารสอบสวนโดยใชแบบฟอรมบันทึกถอยคําในการดําเนินการ

ทางดานวินัย รายงานผลการสอบสวนเสนอผูอํานวยการสํานักฯ และไดรับความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักทางหลวง

เรียบรอยแลว ใหจัดทําบันทึกพรอมความเห็นเสนอใหผูอํานวยการสํานักทางหลวง ลงนามเพื่อสงเร่ืองใหกองการเจาหนาที่

ดําเนินการตอไป (ผานตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) โดยมีแนวทางการพิจารณาเนินการตอไป 

เหมือนกับวิธีการทํางาน ขอ 1.3.1 - 1.3.3 

  2.2 เม่ือไดรับแจงผลทางวินัยจากกองการเจาหนาที่เปนที่ยุติประการใดแลว ใหจัดทําหนังสือ/บันทึกเสนอ

ผูอํานวยการสํานักทางหลวง เพือ่แจงผลดังกลาวใหผูเก่ียวของทราบ (ผานตามลําดับสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 - แบบฟอรมบันทึกถอยคําในการดําเนินการทางดานวินัย  
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3.7.3  การดําเนินคดีแพง  อาญา  ปกครอง 
 
วัตถุประสงค 
 

 วิธีการทํางานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติประกอบในการดําเนินคดีแพง อาญา ปกครอง 
 

ขอบขาย 
 

 วิธีการทํางานนี้ครอบคลุมถึงกรณีที่กรมฯ มีความจําเปนที่จะตองใชสิทธิทางศาล    หรือมีขอโตแยง เก่ียวกับสิทธิ  

หรือหนาที่เกิดขึ้นโดยไมสามารถหาขอยุติได  จึงตองมีการดําเนินการเสนอเหตุดังกลาว  เพื่อฟองคดีตอศาลแพง  ศาล

อาญา  ศาลปกครอง 

 
เอกสารอางอิง 
 

 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมดิของเจาหนาที่  

พ.ศ. 2539    

 2. หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0526.6/ว.34086  ลงวันที่  22  กันยายน  2544  เร่ืองแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

 3. หนังสือศาลปกครองกลาง  ที่ ศป.0003/115  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2544  เร่ืองหลักเกณฑการแจงสิทธิใน

การฟองคดีปกครองตามมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542    

 
วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 1. แขวงการทาง  รายงานการสอบสวนของคณะกรรมการฯ  กรณีเกิดเหตุละเมิดทําใหทรัพยสินของกรมทาง

หลวงเสียหายโดยที่ผูละเมิดไมยินยอมชดใชคาเสียหาย  (ผานขั้นตอนการรวบรวมเอกสารหลักฐานของเจาหนาที่สถิติ

แลว)  หรือแขวงฯรายงานกรณีเกิดปญหาขอโตแยงเก่ียวกับสิทธิ  หรือหนาที่โดยไมสามารถหาขอยุติได 

 2. พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อกําหนดประเด็นแนวทางในการดําเนินคดี แลวรวบรวมขอเท็จจริง และ

เอกสารหลักฐานที่เก่ียวของใหถูกตอง/ครบถวนในทุก ๆ ประเด็นที่จะตองมีการดําเนินคดีโดยใชหลักกฎหมายที่เก่ียวของ

แลวแตกรณีเชนประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย , ประมวลกฎหมายอาญา , พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 , 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 , พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง พ.ศ.2542 ,พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  พ.ศ.  เปนตน   เปนหลักสําคัญประกอบในการ

พิจารณา (หากเห็นวาไมถูกตอง/ไมครบถวน เสนอความเห็นเพื่อสงเร่ืองใหแขวงฯ แกไข/ชี้แจงขอเท็จจริงพรอมจัดสง

เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยผานตามขั้นตอนงานสารบรรณ หากเห็นวาถูกตอง/ ครบถวนแลวใหดําเนินการตามขอ 3 

ตอไป 

 3. จัดทําบันทึกพรอมดวยความเห็นเสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง เพื่อสงเร่ืองใหกองนิติการพิจารณา              

ดําเนินการเสนอกรมฯ เพื่อดําเนินคดีตอไป (ผานตามสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) 
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 4. เม่ือกรมฯ สงหนังสือขอใหสํานักงานอัยการพิจารณาดําเนินการฟองคดี จะมีสําเนาคําส่ังกรมฯตอทาย หนังสือ

ดังกลาวใหผูอํานวยการสํานักฯ เปนผูแทนกรมฯ และหรือมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูแทนกรมฯ ในการชี้แจงขอเท็จจริง

แกพนักงานอัยการ 

 5. ชี้แจงขอเท็จจริงแกพนักงานอัยการรวมทั้งติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของ เพื่อไปใหถอยคําแก

พนักงานอัยการในการดําเนินการฟองคดีตอศาล 

 6. ไปเบิกความเปนพยานตอศาลและติดตอประสานงานในการนําเจาหนาที่ที่เก่ียวของไปเบิกความเปนพยาน

ตอศาล รวมทั้งประสานงานกับพนักงานอัยการในดานอื่น ๆ ที่เก่ียวกับคดีจนคดีถึงที่สุด 

 7. เม่ือคดีถึงที่สุด และไดรับแจงผลคดีแลวจะตองดําเนินการจัดทําหนังสือ/บันทึกเสนอผูอํานวยการสํานัก  

ทางหลวง เพื่อแจงผลคดีใหผูเก่ียวของทราบ (ผานตามสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) 
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3.7.4  การแกตางคดีแพง อาญา  ปกครอง 
 
วัตถุประสงค 
 

 วิธีการทํางานนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหเปนมาตรฐานแนวทางปฏิบัติประกอบในการดําเนินการแกตางคดี แพง  อาญา    

ปกครอง 
  
ขอบขาย 
 วิธีการทํางานนี้ครอบคลุมถึงกรณีที่กรมฯ และหรือเจาหนาที่ของกรมฯ ถูกฟองตอศาลในคดีแพง   คดีอาญา    

คดีปกครอง 

 
เอกสารอางอิง 
 

 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่  

พ.ศ. 2539 

 2. หนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค  0526.6/ว.34086  ลงวันที่  22  กันยายน  2544  เร่ือง  แนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่   

 3. หนังสือศาลปกครองกลาง  ที่ ศป.0003/115  ลงวันที่  14  มิถุนายน  2544  เร่ืองหลักเกณฑการแจงสิทธิใน

การฟองคดีปกครองตามมาตรา  50  แหงพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542  

 
 วิธีการปฏิบัติงาน 
 

 1. กรมทางหลวง ไดสําเนาส่ังการตอทายหนังสือเรียนอัยการสูงสุด/อธิบดีอัยการเขต/อัยการพิเศษฝายคดี              

ใหผูอํานวยการสํานักทางหลวงเปนผูแทนกรมฯ    และหรือมอบหมายใหเจาหนาที่เปนผูแทนกรมฯ ในการชี้แจงขอเท็จจริง

แกพนักงานอัยการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานเก่ียวกับคดีจัดสงใหกองนิติการเพื่อรวบรวมจัดสงใหพนักงานอัยการ 

(กรณีคดีของศาลที่ต้ังอยูในเกรุงเทพมหานคร)/ จัดสงใหพนักงานอัยการ (กรณีคดีของศาลที่ต้ังอยูสวนภูมิภาค) 

 2. พิจารณาตรวจสอบคําฟองเพื่อกําหนดประเด็นแนวทางในการตอสูคดี แลวรวบรวมสรุปขอเท็จจริงพรอม 

ความเห็นและเอกสารหลักฐานจัดสงใหกองนิติการหรือพนักงานอัยการแลวแตกรณีตาม ขอ 1 โดยผาน ตามสายงานและ

ขั้นตอนงานสารบรรณ (ในการพิจารณา  กรณีแกตางคดีแพงจะใชหลักกฎหมาย   ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   

คดีอาญาจะใชหลักกฎหมาย    ประมวลกฎหมายอาญา, คดีปกครองจะใชหลักกฎหมายปกครอง  เปนหลักสําคัญ

ประกอบการพิจารณาดําเนินการ  โดยใหสอดคลองกับเอกสารอางอิง)   

 3. ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ที่เก่ียวของในการไปใหถอยคํากับพนักงานอัยการ เพื่อประกอบในการทํา  

คําใหการแกตางคดีย่ืนตอศาล 

 4. ไปเบิกความเปนพยานตอศาลและ ติดตอประสานงานในการนําเจาหนาที่ที่เก่ียวของไปเบิก ความเปน

พยานตอศาลรวมทั้งประสานงานกับพนักงานอัยการในดานอื่น ๆ ที่เก่ียวกับคดีจนคดีถึงที่สุด 

 5. เม่ือคดีถึงที่สุดและไดรับแจงผลคดีแลวจะตองดําเนินการจัดทําหนังสือ/บันทึกเสนอ  ผูอํานวยการสํานักฯ 

เพื่อแจงผลคดีใหผูเก่ียวของทราบ (ผานตามสายงานและตามขั้นตอนงานสารบรรณ) 
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3.8   งานอํานวยความปลอดภัย 
 

วัตถุประสงค 
 

 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานอํานวยความปลดภัยของสํานักทางหลวง   ใหถูกตองตามมาตรฐาน/ขอ - 

กําหนดและกฎหมาย 

 

ขอบขาย 
 

 ครอบคลุมการดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตดําเนินการในเขตทางหลวงและการตรวจสอบ น้ําหนัก

ยานพาหนะ 

 
เอกสารอางอิง 

 

 พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535  

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 1.  งานพิจารณาการขออนุญาตดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง 

 
          

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

  แขวงการทาง 1.  เม่ือแขวงการทางไดรับเร่ืองการขออนุญาต  และไดตรวจสถานท่ีพรอมทั้ง 

เอกสารผูอํานวยการสํานักทางหลวงครบถวนถูกตองแลว  สงเร่ืองใหสํานัก  

ทางหลวง  (เฉพาะเร่ืองที่มิใชอํานาจของนายชางแขวงการทาง) 

ชป.ทล. 

ผส.ทล. 

2.  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและความเหมาะสมแลวเสนอความเห็น    

3.  พิจารณาอนุญาตกรณีเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานัก  หรือเสนอ สํานัก

อํานวยความปลอดภัย  ดําเนินการ 

ชป.ทล. 4.  แจงผลการพิจารณาใหแขวงการทางดําเนินการแจงผูขออนุญาตตอไป 

แขวงการทาง 5.  แจงผลการพิจารณาการขออนุญาต 
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 2.   การตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะ 

 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ชป.ทล. 

ผส.ทล. 

ชป.ทล. 

 

เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงต้ัง

จาก สน.ทล. 

  

 

 

 

 

ผส.ทล. 

1.  จัดทําแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะเสนอ ผส.ทล. 

2.   พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติงาน 

3.  จัดเตรียมเจาหนาที่และเครื่องมือ  เพื่อออกปฏิบัติงาน  โดยทําคําส่ัง แตงต้ัง

เจาหนาที่เพื่ออกปฏิบัติงาน 

4.  รายงานตัวที่แขวงฯ  และออกดําเนินการรวมกับหมวดที่รับผิดชอบสายทางท่ีจะ

ดําเนินการต้ังดาน ณ จุดที่กําหนดเอาไว  

5.  ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจในพ้ืนที่เพื่อปฏิบัติงานรวมกัน 

6.  ดําเนินการช่ังน้ําหนักยานพาหนะและจกบันทึกรายละเอียด  ในกรณีที่มีรถละเมิด 

หรือบรรทุกน้ําหนักเกินใหดําเนินการกรอกรายละเอียด     ลงในบันทึกการจับกุมตัว

ผูตองหา  เพื่อนําสงตํารวจดําเนินคดี 

7.  สรุปรายงานการปฏิบัติงานเสนอ ผส.ทล. 

8.  ทราบผลการปฏิบัติงาน 

 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 1. เอกสารที่เก่ียวของกับการขออนุญาตดําเนินการในเขตทางหลวง 

 2. แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบน้ําหนักยานพาหนะ 

 3. รายงานผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการช่ังน้ําหนักและยานพาหนะ 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 

 



63 

บทท่ี 4 
 

งานของหนวยงานสนับสนุน 
 

4.1  งานสถิติและวิเคราะหขอมูล 
 
วัตถุประสงค 
 
    เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการเก่ียวกับงานสถิติและวิเคราะหขอมูลของสํานักทางหลวง 

 
ขอบขาย 
 
 เปนการดําเนินงานเกี่ยวกับการรายงานขอมูลประจํางวด  การรายงานนํ้าทวมทางหลวงในกรณีที่ของบประมาณ

ซอมทางชํารุด  การเชาเคร่ืองจักรหมุนเวียน  และการรายงานคาเชาเคร่ืองจักรหมุนเวียน รวมทั้งการดูแลWeb-site  ของ

กรมทางหลวง 

 
เอกสารอางอิง 
 

 1. บันทึกกองวิศวกรรมจราจร  กรมทางหลวง  ลงวันที่ 24  ธันวาคม  2533  เร่ือง  โครงการเก็บรวบรวมสถิติ

อุบัติเหตุซึ่งกรมทางหลวงอนุมัติใหถือปฏิบัติเม่ือวันที่  6  มีนาคม  2534  

 2. บันทึกกองบํารุง  กรมทางหลวง  ที่  คค 0615 (ส.3) 12.1/8538  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  2528  เร่ือง  

การปรับปรุงวิธีการรายงานอุบัติเหตุบนทางหลวงโดยทางวิทยุ   

 3. บันทึกกองนิติการ  กรมทางหลวง  ที่  คค 0606/ม.3.3/1824  ลงวันที่  13  มกราคม  2526  เร่ือง  ขอสง

คูมือดําเนินการกรณที่เกิดอุบัติเหตุแกทรัพยสินของกรมทางหลวง   

 4. บันทึกกองวางแผน  กรมทางหลวง  ที่  คค 0609/11/1635  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2523  เร่ือง  รายงาน

อุบัติเหตุบนทางหลวง   

 5. คูมือการปฏิบัติงานฉุกเฉินการดําเนินการเก่ียวกับงานที่เกิดอุบัติภัย  กองบํารุง  กรมทางหลวง  มิถุนายน  

2543 

 6. อัตราคาเชาเคร่ืองจักรเงินทนุหมุนเวียน  สํานักเครื่องกลและส่ือสาร  กรมทางหลวง  มีนาคม  2543   

 7. บัญชีรายละเอียดของโครงการขอความชวยเหลือจากอุทกภัย  (แบบที่ 2)   

 8. รายงาน  “น้ําทวมทางหลวง”  (แบบที่ 1)   
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 1. การรายงานขอมูลประจํางวด 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน.ฝายสารสนเทศ 

วผ.ทล. 

ผส.ทล. 

หน.ฝายสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วผ.ทล. 

ผส.ทล. 

หน. ฝายสารสนเทศ 

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 

- รายงานแผนท่ีหมุนเวียนลักษณะผิวทาง 

- 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. การรายงานนํ้าทวมทางหลวง (เฉพาะกรณีของบประมาณซอมทางชํารุด)  

 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน.ฝายสารสนเทศ 

 

 

หน.ฝายแผนงาน 

 

วผ.ทล. 

ผส.ทล. 

1.  เม่ือไดรับรายงาน “บัญชีรายละเอียดของโครงการขอความชวยเหลือจาก

อุทกภัย (แบบที่ 2)  ทําการตรวจสอบรายละเอียดกับรายงาน “น้ําทวมทางหลวง” 

(แบบที่ 1)  แลวสงให หน.ฝายแผนงาน  ดําเนินการ 

2.  ตรวจสอบรายละเอียดการของบประมาณตามแบบท่ี 2 

3.  จัดทํารายงานการขอความชวยเหลือตอ สํานักบริหารบํารุงทาง 

4.  ตรวจรายงานการขอความชวยเหลือจากอุทกภัย  แลวเสนอ   ผส.ทล. 

5.  พิจารณา   หากเห็นชอบลงนามและสงหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อขอจัดสรร           

เงินงบประมาณตอไป 

 

 3. การเชาเคร่ืองจักรเงินทุนหมุนเวียน 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน.ฝายสารสนเทศ 

 

วผ.ทล. 

P.S.(Pool 

Superintedent) 

แขวงการทาง 

หน.ฝายสารสนเทศ 

P.S. ( Pool 

Superintedent) 

หน.ฝายสารสนเทศ 

แขวงการทาง 

หน.ฝายสารสนเทศ 

P.S. ( Pool 

Superintendent) 

 

1.  จัดทําแผนการเชาเคร่ืองจักรและยานพาหนะเงินทุนหมุนเวียนประจําปงบประมาณ  

เสนอ   ผอ.สวนวางแผน 

2.  ตรวจแผนการเชาเคร่ืองจักรฯ เสนอ PS 

3.  พิจารณาอนุมัติแผนการเชาเครื่องจักรฯ 

 

4.  แจงขอเชาเคร่ืองจักรฯ 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. การรายงานคาเชาเคร่ืองจักรเงินทุนหมุนเวียน 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

แขวงการทาง 

 

 

หน.ฝายสารสนเทศ 

 

วผ.ทล. 

P.S. (Pool 

Superintendent) 

1.  จัดสงรายงานการปฏิบัติงานของเคร่ืองจักรและยานพาหนะประจําวัน(แบบ EC.1)  

และสรุปรายงานเคร่ืองจักรประจําวัน (แบบ EC.2)  และรายงานคาเชาเคร่ืองจักรกล

ประจําเดือน (แบบ EC.3) สงสํานักทางหลวง 

2.  รวบรวม / ตรวจสอบ และจัดทํารายงานคาเชาเคร่ืองจักรประจําเดือนทุกแขวงฯ ใน

สังกัด  ตามแบบที่กําหนด  เพื่อสงใหสํานักเคร่ืองกลและส่ือสาร 

3.  ตรวจรายงานคาเชาเคร่ืองจักรประจําเดือน 

4.  พิจารณาและลงนามรายงาน ผสก. 

 

 

 5. การดูแล  Web-site ของสํานักทางหลวง 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หน.ฝายสารสนเทศ 

 

 

 

วผ.ทล. 

ผส.ทล. 

หน.หนวยงานตาง ๆที่

เก่ียวของ 

ผส.ทล. 

 

หน.ฝายสารสนเทศ 

1.  ตรวจกระดานขอความ (Web Board) ทุกวัน  หากมีขอความใดเขามา ใหจัดทํา

รายงานสรุปเสนอ 

2.  ตรวจหนาขาวสาร (Web Page) ทุกสัปดาห หากมีขาวสารใดไมสมบูรณเปน 

ปจจุบัน  ใหจัดทํารายงานสรุปเสนอ 

3.  ตรวจรายงานกระดานขอความและหนาขาวสาร แลวเสนอ ผส.ทล. 

4.  พิจารณาและส่ังการหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ 

5.  ดําเนินการตามที่ ผส.ทล. ส่ังการ แลวรายงานผลตอ ผส.ทล. 

 

6.  พิจารณาผลดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  แลวส่ังการ 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. แผนการเชาเคร่ืองจักรและยานพาหนะเงินทุนหมุนเวียนประจําปงบประมาณ 

7. รายงานการปฏิบัติงานเครื่องจักรและยานพาหนะประจําวัน ( แบบ EC.1) 

8. สรุปรายงานเคร่ืองจักรประจําวัน  ( แบบ EC.2) 

 9. รายงานคาเชาเครื่องจักรกลประจําเดือน  ( แบบ EC.3) 
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4.2   งานการเงินและบัญชี 
 
วัตถุประสงค  
 

 เพื่อใหม่ันใจวาการเบิกจายเงินงบประมาณ 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 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม 

 
เอกสารอางอิง 
 

 1. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง ของสวนราชการ พ.ศ.2520(แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 

พ.ศ.2543  

 2. ระเบียบการเบิกจายเงนิจากคลัง ของสวนราชการ พ.ศ.2520 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2538  

 3. ระเบียบการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2525 (แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2536)  

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

        
ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หัวหนางานบัญชี 

 

 

ผส.ทล. 

 

1.  รับเงินประจํางวดจากกองการเงินและบัญชี     

2.  ตรวจสอบเงินประจํางวดวาตรงกับแผนหรือไม ถาไมตรง ตาม

แผนหรือเงินประจํางวดผิดพลาด รายงาน ผส.ทล. 

3.  ใหสวนแผนงานดําเนินการตรวจสอบ หรือแกไข 
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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

วผ.ทล. 

 

 

เจาหนาที่บัญชี 

 

 

 

เจาหนาที่พัสดุ 

เจาหนาที่บัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนางานบัญชี 

 

 

ผส.ทล. 

เจาหนาที่บัญชี 

4.  ดําเนินการแกไขแผนงานหรือปรับแผนงานในกรณีที่การลดเงิน

ประจํางวด หรือในกรณีที่เงินประจํางวดไมถูกตองใหรายงานกอง

การเงินและบัญชี ใหพิจารณาและดําเนินการตอไป 

5.  กรณีที่เงินประจํางวดถูกตองแลว 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 วรรคหน่ึง 

(การกอหนี้ผูกพันจะตองไดรับเงินประจํางวด) 

 7.2 กรณีงบประมาณแตละรายการ ในหมวดที่ถัวจายกันได 

เชน หมวดคา ตอบแทน ใชสอยและวัสดุหมวดคาที่ดินและ

ส่ิงกอสราง ไมเพียงพอที่จะผูกพันที่ตองขออนุมัติผูอํานวยการ

สํานักทางหลวงพิจารณาถัวจาย 

 7.3 ในกรณีรอเงินประจํางวดตองแจงใหทางหนวยพัสดุ         

ทราบ 

 7.4 รับหลักฐานเบิกเงินจากหนวยงานตาง ๆ   ดังนี้   

                 -  ใบสําคัญการจายเงินตาง ๆ เชน คาจางช่ัวคราว 

                 -  ใบเบิกเงินสวัสดิการตาง ๆ 

                 -  ใบส่ังซื้อ ส่ังจางและสัญญาตางๆ 

                 -  ลงทะเบียนผูกพันงบประมาณ (ง.1-21)  

               ตรวจสอบ     

     -  เอกสารตาง ๆ ถูกตองหรือไมกรณีถูกตองให 

        ลงทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (ง.2-43) พรอมขอ     

        อนุมัติเบิก-จาย  ถาไมถูกตองใหคืนผูขอเบิก 

 7.5  จัดทําฎีกาเบิกจายเงินจากคลังจังหวัดโดยระบบGFMIS 

8.  ตรวจสอบฎีกาวาถูกตองหรือไม ถาไมถูกตองใหเจาหนาที่บัญชี

ทําการแกไข    ถาถูกตองใหหัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไปเสนอ

ผูอํานวยการสํานักทางหลวง 

9.  ลงนามอนุมัติฎีกา 

10. นําฎีกาไปวางคลังจังหวัด ในกรณีที่ฎีกาผิด คลังฯ จะแจงให        

แกไขฎีกากอน ผานฎีกาใหสํานักทางหลวง  
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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

หัวหนางานบัญชี 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่บัญชี 

11.  กรณีที่ฎีกาถูกตองแลวคลังจังหวัดจะแจงการเครดิตใหหัว           

หนางานบัญชีเพื่อดําเนินการจายเงินตอไป 

- Pass Book  ตามระเบียบการจายเงินจากคลัง   

       พ.ศ.2520ฯ ขอ 41 

“ใหผูเบิกหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ลงวันที่ และลงลายมือช่ือรับการ

แจงเครดิต” 

- ลงทะเบียนคุมฎีกา (ง.2-22) 

- ลงทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20) 

- ลงทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20) 

12.  การเขียนเช็คและลงทะเบียนคุมเช็ค 

 12.1  การเขยีนเช็ด  ตาม ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการ

นําเงินสงคลังของสวนราชการ พ.ศ.2520 ฯ ขอ 38 

ก) จายใหเจาหน้ี กรณีซื้อ/เชา/จางทําของใหขีดฆาคําวา

“หรือผูถือ” ออกหรือขีดครอม 

ข) นอกจากตาม (ก) ใหออกเช็คส่ังจายในนามของเจาหนี้ 

ขีดฆาคําวา “หรือผูถือ”ออกและขีดครอม หรือไมก็ได 

กรณีจายเช็คเพื่อขอรับเปนเงินสด ส่ังจายในนามเจาหนาที่ของสวน

ราชการ ขีดฆาคําวา“หรือผูถือ”ออกหามออกเช็คส่ังจายเงินสด 

 12.2  จัดทําทะเบียนคุมการจายเช็ค (ง.2-45) และนําเช็ค

เสนอผูอํานวยการสํานักทางหลวง 

13.  ตรวจสอบและอนุมัติจายเงินพรอมทั้งลงนามในเช็ค การ      

ออกเช็คส่ังจายตองมีลายมือช่ือส่ังจายรวมกัน 2 คน 

14.  ดําเนินการจายเงิน การจายเงินใหจายเปนเช็คเพื่อชําระหนี้   

ยกเวน 

ก) ในกรณีจายเงินจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไวเปนเงิน

สด การจายเงินใหแกขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ

หรือผูรับบํานาญหรือเบี้ยหวัด หรือการจายเงินที่มียอดเงินตํ่า

กวา 2,000.-บาท จะจาย เปนเงินสดก็ได 

ข) การจายเงิน จะจายไดเฉพาะตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติ ครม.อนุญาตใหจายไดหรือตามที่

ไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง และผูมีอํานาจไดอนุมัติ

ใหจายได 
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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่บัญชี 

 

ค) รับเงินจากคลังแลวจายเงินใหกับเจาหนี้ภายใน 15 วันทําการ 

นับจากวันที่รับเงินจากคลัง (ระเบียบการ เบิกจายเงินจากคลัง 

พ.ศ.2520 ขอ 66 วรรค 1) 

ง) การจายเงินผานธนาคาร ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 

จ) ในกรณีจายเงินไมหมดตามฎีกาใหสงคืนคลัง พิมพใบนําสง

เบิกเกินสงคืน (ภายในปงบประมาณ) ถาสงหลัง 30 กันยายน 

ใหนําสงเปนรายไดแผนดิน หรือถาจายผิดใหเรียกคืนโดยออก

ใบเสร็จรับเงินและใหนําสงคลังเชนเดียวกัน 

ฉ) บันทึกรายการในทะเบียนคุมฎีกา (ง.2-22) 

ช) ทะเบียนคุมใบสําคัญคูจาย 

15.  ลงบัญชีและทะเบียนยอยตาง ๆ  

 15.1 เอกสารลงบัญชี  ไดแก 

- สําเนาฎีกาตาง ๆ  

- ใบโอนกรณีที่จําเปนบันทึกรายการที่ไมมีหลักฐาน

หรือไมเก่ียวกับเงินสด 

- ใบสําคัญจายเงินตาง ๆ หรือใบยืมเงินทดรองราชการ 

- ใบนําสงเงินเปนเงินรายไดหรือเงินฝากคลัง,เงินฝาก 

       ธนาคาร 

- ตนขั้วเช็ค 

- สําเนาใบเสร็จรับเงิน 

- ใบยืมเงินทดรองราชการ 

 15.2  สมุดที่ใชในการลงบัญชี 

- สมุดรายวันเงินสดรับ (ง.2-01) 

- สมุดรายวนัเงินสดจาย (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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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

หัวหนางานบัญชี 

 

เจาหนาที่บัญชี 

 

 

 

 

หัวหนางานบัญชี 

ผส.ทล. 

เจาหนาที่บัญชี 

- 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 ที่เก่ียวของ 

 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.   ระบบบัญชีของสวนราชการไดมีการปรับเปล่ียนจากระบบเกณฑเงินสดเขาสูเกณฑคงคาง                      

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. ทะเบียนคุมใบสําคัญจาย  

 2. ทะเบียนคุมเงินประจํางวด (ง.1-20) 

 3. ทะเบียนผูกพันงบประมาณ (ง.1-21) 

 4. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก (ง.2-43) 

 5. ทะเบียนคุมการจายเช็ค  (ง.2-45) 

 6. แบบงบเดือน    (แบบ 2170) 

 7. แบบงบเดือน    (แบบ 2171) 

 8. แบบงบเดือน    (แบบ 2172) 

 9. ฎีกาเงินงบประมาณ   (แบบ 4101) 

 10. ฎีกาเงินนอกงบประมาณ  (แบบ 4105) 
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 11.  ใบนําสงเงินรายไดแผนดิน  (แบบ 4240) 

 12. ใบนําสงเงินเบิกเกินสงคืน  (แบบ 4241) 

 13. สมุดคูมือวางฎีกาเบิกเงินคลัง  (แบบ 8601) 

 14. สมุดคูมือเงินฝากคลัง    (แบบ 8602) 

 15. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนคาจางประจําและคาจางช่ัวคราว  (ง.2-17) 

 16. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดคาตอบแทน (รหัส 300)  (ง.2-18) 

 17. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดคาใชสอย (รหัส 400)  (ง.2-19) 

 18. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดคาวัสดุ (รหัส 500)  (ง.2-20) 

 19. รายละเอียดการเบิกเงินงบประมาณหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง  (ง.2-21) 

 20. ทะเบียนคุมฏีกา   (ง.2-22) 

 21. รายงานยอดบัญชีแยกประเภท  (ง.2-30) 

 22. รายงานลูกหนี้เงินทดรองราชการ / ลูกหนี้เงินยืมราชการ   (ง.2-31) 

 23. รายงานเงินรายไดแผนดิน   (ง.2-23) 

 24. รายงานเงินคงเหลือประจําวัน   (ง.2-33) 

 25. รายงานเงินประมาณเบิกจากคลัง   (ง.2-34) 

 26. รายงานเงินประมาณเบิกจากคลัง (ใบตอ)   (ง.2-34) 

 27. รายงานเงินรายจายตามแผนงานและโครงการ   (ง.2-37) 

 28. รายงานเงินรายจายตามแผนงานและโครงการ   (ว.2-37) 

 29. รายงานเงินประจํางวดสวนจังหวัด   (ง.2-38) 

 30. รายงานเงินกันไวจายเหล่ือมป   (ง.2-39) 

 31.  ใบเสร็จรับเงิน   (ง.2-44) 

 32. สมุดรายวันเงินสดรับ   (ง.2-01) 

 33. สมุดรายวันเงินสดจาย   (ง.2-02) 

 34. สมุดเงินฝากธนาคาร   (ง.2-03) 

 35. สมุดรายวันทั่วไป   (ง.2-04) 

 36. สมุดบัญชีแยกประเภท   (ง.2-06) 

 37. บัญชีเงินรายไดแผนดิน / เงินรายไดแผนดินนําสงคลัง   (ง.2-10) 

 38. บัญชียอยเงินฝากคลัง   (ง.2-11) 

 39. บัญชียอยเงินลุกหนี้เงินทดรองราชการ   (ง.2-12) 

 40. บัญชียอยเงินมัดจําประกันสัญญา   (ง.2-14) 

 41. บัญชียอยเงินงบประมาณเบิกจากคลัง / รายจายตามแผนงาน   (ง.2-15) 

 42. บัญชียอยเงินงบกลางเบิกจากคลัง / รายจายเงินงบกลาง   (ง.2-16) 

 43. ใบสําคัญจาย   (ง.3-19) 

 44. สัญญาการยืมเงิน   (แบบ 216) 
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4.3  งานประชาสัมพันธ 
 

วัตถุประสงค 
  

 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการดานการประชาสัมพันธ ของสํานักทางหลวง  และ เพื่อประสานความเขาใจ

ระหวางหนวยงาน  และประชาชนทั่วไป 

 
ขอบขาย 
 

              เปนการเผยแพรขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานและแผนการประชาสัมพันธ ของแขวงการทาง 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

 

 

ผส.ทล.                            

 

หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป  

 

  

 
ผส.ทล.  

 

หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 
 

หน.สวน/ฝาย/งานที่

รับผิดชอบ 

1.  ศึกษาขอมูล ในสวนท่ีจะตองประชาสัมพันธใหกับประชาชน หรือผูเก่ียวของทราบ พรอมทั้ง

ดําเนินการตรวจสอบและรวบรวมขอมูลจากหมวดการทางและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ

นําเสนอ เพื่อใหผูใชบริการทางหลวงทราบ  เชน  ขอมูลเสนทางการทองเที่ยว  ขอมูลสภาพทาง  

พรอมทั้งคําแนะนําในการเดินทางที่คาดวาจะเกิดประโยชนแกผูใชเสนทาง   และรายงาน ผส.

ทล  เพื่อพิจารณา   

2.  พิจารณารายงานเก่ียวกับการสรุปขอมูลของการประชาสัมพันธสํานักทางหลวงหาก

เห็นชอบ ส่ังการใหดําเนินการจัดทําแผนประชาสัมพันธ  หากไมเห็นชอบ ใหกําหนดขอแกไข 

และใหหน.ฝายบริหารทั่วไปดําเนินการแกไขและสงพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 

3.  จัดทําแผนการประชาสัมพันธ  เสนอ ผส.ทล. โดยกําหนดใหมีรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

 3.1 กิจกรรม/แผนงานและโครงการ  งบประมาณ 

 3.2 จัดทําแผนประชาสัมพันธโดยคํานึงถึงผูใชเสนทางหรือประชาชนตองการทราบ  

 3.3 จัดทําส่ือการประชาสัมพันธ  โดยคํานึงถึงขอมูลที่ตองการใหผูใชเสนทางทราบ  เชน 

แผนพับ  แผนปายประกาศ  โดยใชงบประมาณจากงบบริหาร 

 3.4 กําหนดวิธีการเผยแพร  เชน  แจกแผนพับ  ติดแผนปายประกาศ   ใหขอมูลทาง

โทรศัพทโดยมีเจาหนาที่ใหคําแนะนําอยูประจําหนวยงาน 

4.  กําหนดงบประมาณในการจัดทําตามแผนประชาสัมพันธ โดยใชงบประมาณงบดําเนินงาน

ประจําป   

5.  ดําเนินการขอจัดสรรงบประมาณ และเม่ือไดรับงบประมาณแลว  ใหแจง สวน/ฝาย/งาน

ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ  

6.  ดําเนินการตามแผนประชาสัมพันธ 

7. ติดตามผลการดําเนินงาน 
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ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

 

 

 

 

8.  จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประชาสัมพันธ  โดยการสํารวจและรวบรวมขอมูล

รายละเอียดที่ไดจากการประชาสัมพันธ  หรือเม่ือมีการประชาสัมพันธไปแลว  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 การใหบริการขอมูลทางหลวงและเพ่ือใหเกิดความม่ันใจแกผูมา ขอรับบริการ

ขอมูลทางหลวง 

 
ขอบขาย             
  

 ครอบคลุมต้ังแตการรับเร่ืองจากประชาชน ตรวจสอบ แจงผลให ประชาชนทราบ (ผูขอ) สรุปผลการรายงาน 

 
คําจํากัดความ  
          

 การใหบริการขอมูลทางหลวง หมายถึง การใหบริการประชาชนท่ีติดตอราชการ กับสํานักทางหลวงใหไดรับการ

ปฏิบัติและบริการที่ดี  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความประทับใจ  และมีทัศนคติดีตอทางราชการ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ผูขอรับบริการ 

 

 

 

หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป 

 
หนวยงานที่เก่ียวของ 

 

ผส.ทล. 

 

1.  การขอรับบริการขอมูลทางหลวง มี   3 วิธี 

 1.1  ขอรับบริการขอมูลทางหลวงดวยตนเอง 

 1.2  ขอรับบริการขอมูลทางหลวงทางโทรศัพท 

 1.3  ขอรับบริการขอมูลทางหลวงเปนหนังสือ หรือทาง E – MAIL 

2.  พิจารณาความตองการของผูขอรับบริการขอมูลทางหลวงวาเก่ียวของกับหนวยงาน    

ใด ใหประสานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 

3.  ดําเนินการใหบริการตามการรองขอของผูขอรับบริการ 

4.  จัดทําสรุปผลการใหบริการเสนอ ผส.ทล. 

5.  รับทราบผลการใหบริการ และส่ังการใหหน.ฝายบริหารงานท่ัวไป รวบรวมและจัดเก็บ

ขอมูลในการใหบริการตอไป 

 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
 สรุปผลการใหบริการ 
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4.5  งานจัดการขอรองเรียน 
 

วัตถุประสงค    

 เพื่อเปนแนวทางในการคนหาสาเหตุการปฏิบัติการแกไข และกําหนดวิธีการปองกันเก่ียวกับขอรองเรียนของ

ประชาชนใหมีประสิทธิภาพ 

 

ขอบขาย             

 ครอบคลุมต้ังแตวิธีการรับขอรองเรียน วิธีการแกไขและปองกันปญหาขอรองเรียนตาง ๆ ที่รับมาจากขอรองเรียน

ของประชาชน 

 

คําจํากัดความ     

 การจัดการขอรองเรียน        หมายถึง       บันทึกรองเรียนของประชาชน ซึ่งจะตองไดรับการแกไขและปองกัน  

จากหนวย งานที่รับผิดชอบ 

 

เอกสารอางอิง  

 ระเบียบการปฏิบัติงาน เร่ือง  การแกไขและปองกัน  

                                  

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ผูรองเรียน 

หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

 

 

 

1.  การแจงขอรองเรียน 

2.  รับเอกสารรองเรียนที่มีผลกระทบตอคุณภาพ  

 2.1 ประชาชนเขามารองเรียนดวยตนเอง โดยบันทึกลงในแบบฟอรมที่ 1    

 2.2 ประชาชนรองเรียนทางโทรศัพท เจาหนาที่จะสอบถามรายละเอียดตาง ๆ  ตามที่ระบุ

อยูในแบบฟอรมที่ 2 
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ผูรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

ผส.ทล. 

 

หนวยงานที่เก่ียวของ 

ผส.ทล. 

หัวหนาฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

 2.3  ทาง Internet 

 2.4  จากเจาหนาที่ในหนวยงาน ตองการใหปฏิบัติตามขอกําหนด ที่เปนผลมา จาก

ระเบียบการปฏิบัติงาน เร่ือง  การแกไขและปองกัน  

3.  พิจารณาวัตถุประสงคของผูรองเรียน หาสาเหตุแกไขและปองกัน ดําเนินการ  จัดการ       

ขอรองเรียน 

 3.1  ถาปองกันปญหาได    พรอมทั้งรายงานให  ผส.ทล เพื่อทราบและจัดเก็บ  รวบรวม 

 3.2  ถาไมสามารถดําเนินการแกไขปญหาและปองกันปญหาได ใหรายงาน  ผส.ทล.  

ทราบเพื่อพิจารณา   

4.  พิจารณาตรวจสอบขอรองเรียน และมอบหมายใหหัวหนาฝาย/หนวยงานที่ รับผิดชอบ   

เพื่อดําเนินการหาสาเหตุของปญหาขอรองเรียน 

5.  สรุปสาเหตุของปญหาและดําเนินการแกไขแลวรายงาน ผส.ทล.  

6.  รับทราบรายงานสรุปผลการแกไขปญหานั้น    

7.  จัดเก็บรวบรวมรายงานสรุปผลการแกไขปญหาและรายงานสํานักบริหารบํารุงทาง 
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4.6  งานจัดหาและการบริหารพัสดุ 
 
วัตถุประสงค 
 

1.1 เพื่อใหการซื้อ  การจางเปนไปดวยความโปรงใส  ความเปนธรรม  และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 

1.2 เพื่อใหไดพัสดุตรงตามขอกําหนดรูปแบบมาตรฐานของทางราชการ  และความตองการใชงาน 

1.3 เพื่อใหไดพัสดุที่มีราคาเหมาะสม  และภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

1.4 เพื่อใหการบริหารคลังพัสดุเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบขาย 
 

 เร่ิมจากการรับแผนงาน  หรือใบเบิกการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจาง  การส่ังซื้อ / ส่ังจาง  การสงมอบพัสดุการตรวจ

รับพัสดุ   และการบริหารพัสดุ 

 
คําจํากัดความ 
 

 1. พัสดุ  หมายถึง  วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดินและส่ิงกอสราง  ที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภทรายจาย

ตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ  หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 

 2. แบบพิมพ  หมายถึง  แบบฟอรมตาง ๆ ที่กรมทางหลวงกําหนดขึ้นเพื่อใชในราชการกรมทางหลวง 

 3. วัสดุ  หมายถึง  ส่ิงของซ่ึงโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมส้ินเปลืองหมดไปเอง  และมีอายุการใชงานในระยะเวลา

ประมาณไมเกิน 1 ป  ราคาหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกิน 5,000.-บาท  หมายรวมถึงแบบพิมพดวย 

 4. ครุภัณฑ  หมายถึง  ส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีอายุการใชงานในระยะเวลา 1 ปขึ้นไป  และมี

ราคาหนวยหน่ึงหรือชุดหนึ่งเกิน 5,000.-บาท 

 5. การซื้อ  หมายถึง  การพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดต้ัง  ทดลอง  และบริการที่เก่ียวเน่ืองอื่น 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  เจาหนาที่พัสดุที่ไดรับการแตงต้ังจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงาน

จัดหาพัสดุ 

 9. เจาหนาที่บัญชีพัสดุ  หมายถึง  เจาหนาที่พัสดุที่ไดรับการแตงต้ังจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานในหนาที่บัญชี

พัสดุ 

 10. เจาหนาที่คลังพัสดุ  หมายถึง  เจาหนาที่พัสดุที่ไดรับการแตงต้ังจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติงานในหนาที่ คลัง

พัสดุ 
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 11. หัวหนางานพัสดุ  หมายถึง  หัวหนางานพัสดุและสัญญา 

 12. หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  หมายถึง  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

 13. ผูอนุมัติ  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักทางหลวง 

 14. หัวหนางานการเงินและบัญชี  หมายถึง  หัวหนางานการเงินและบัญชี 

 15. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง หมายถึง คณะกรรมการซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากผูอนุมัติ 

 16. ผูควบคุมงาน  หมายถึง  เจาหนาที่ผูที่ไดรับการแตงต้ังจากผูอนุมัติใหปฏิบัติงานตามระเบียบ 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  

ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  ปกอน  ถึง  31  มีนาคม  ปปจจุบัน งวดที่ 2  ต้ังแตวันที่  1  เมษายน  ถึง  30  กันยายน  ของป

เดียวกัน 

 19. การตรวจสอบพัสดุประจําป  หมายถึง  การตรวจสอบการรับ – จายพัสดุ  ต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม ปกอน ถึง  

30  กันยายนปปจจุบัน 

 20. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป  หมายถึง  เจาหนาที่ในสังกัดแขวงการทางท่ีมิใชเจาหนาที่       พัสดุ 

ซึ่งไดรับแตงต้ังจากผูมีอํานาจ  โดยผานการพิจารณาจากหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  โดยเร่ิมดําเนินการ ตรวจสอบพัสดุต้ังแต

วันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม  แลวเสร็จภายใน 30 วันทําการ  นับต้ังแต วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

 21. การจําหนาย  หมายถึง  การขาย  การแลกเปล่ียน  การโอน  การแปรสภาพ  หรือทําลาย 

 22. คลังพัสดุ  หมายถึง  สถานที่จัดเก็บวัสดุ  ส่ิงของ  ที่ไดมาจากการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง  รวมทั้งวัสดุ

ส่ิงของที่ไดรับจากสวนกลางหรือสํานักทางหลวง  และวัสดุส่ิงของทางราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด 
 

เอกสารอางอิง   
 

 1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  และท่ีแกไขเพิ่มเติม 

 2. คําส่ังกรมทางหลวง  ที่ บ.1/98/2552  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2552  เร่ือง  การมอบอํานาจการส่ังซื้อ  ส่ัง

จางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535   และท่ีแกไขเพิ่มเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549 

 3. หนังสือสํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 89  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2542  เร่ือง  การจัดซื้อ

น้ํามันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑจากการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 4. บันทึกกองการพัสดุ ที่ คค 0604/2/761  ลงวันที่  10  มีนาคม  2543  เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการกํากับ 

ดูแลเผยแพรขาวสารการประกวดราคาเพื่อเสริมมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอ   ราคา 

 5. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ ว 193  ลงวันที่  13  ธันวาคม  2542  เร่ือง  แนวทาง

ปฏิบัติในการกํากับดูแลเผยแพรขาวสารการประกวดราคา  เพื่อเสริมมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันใน

การเสนอ 

 6. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ)1305 ว/7286  ลงวันที่  20  สิงหาคม  2542  เร่ือง  การตรวจสอบ 

ผูเสนอราคา  หรือผูเสนองานท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

 7. หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค 0814/10587  ลงวันที่  12  ตุลาคม  2542  เร่ือง  ขอความรวมมือใหแจง

รายละเอียดการทําสัญญาซ้ือขายและสัญญาจาง  หรือรายการส่ังซื้อหรือส่ังจาง  หรือขอตกลง 



80 
 

 8. คําส่ังกรมทางหลวง ที่ พ.2/72/2547  ลงวันที่  20  เมษายน  2547  เร่ือง  มอบอํานาจการใหยืมพัสดุ 

 9. คําส่ังกรมทางหลวง ที่ พ.2/73/2547  ลงวันที่  20  เมษายน  2547  เร่ือง  มอบอํานาจส่ังใหดําเนินการขาย

พัสดุและแตงต้ังคณะกรรมการ 

 10. คําส่ังกรมทางหลวง  ที่  พ.2/202/2550  ลงวันที่  28  พฤศจิกายน 2550   เร่ือง  การควบคุมและการ

จําหนายพัสดุ 

 11. คําส่ังกรมทางหลวง ที่ พ.2/75/2547  ลงวันที่  20  เมษายน  2547  เร่ือง  การกําหนดหมายเลขครุภัณฑ 

 12. คําส่ังกรมทางหลวง ที่ พ.3/82/2547  ลงวันที่  26  เมษายน  2547  เร่ือง  มอบอํานาจการจําหนายพัสดุ 

โดยวิธีการโอน  การแปรสภาพหรือทําลาย  และการจําหนายเปนสูญ 

 13. คําส่ังกรมทางหลวง ที่ พ.2/83/2547  ลงวันที่  26  เมษายน  2547  เร่ือง  มอบอํานาจการบริจาควัสดุ 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 - การจัดหา 
 

ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

เจาหนาที่พัสดุ 

 

 

 1.  จัดทําขอมูลหลัก  (ผูขาย) ตามระบบ  GFMIS 

 2.  ดําเนินการขออนุมัติจัดซื้อ / จัดจาง 

  2.1  จัดทําแบบรายงานขอซ้ือ / ขอจาง (พ.1-01)  ตามระบบGFMIS  โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

   1)  เหตุผลและความจําเปนที่ขอซ้ือ / ขอจาง 

   2)  รายละเอียดพัสดุที่จะซ้ือ / จาง 

   3)  ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง  หรือราคาที่เคย  ซื้อ / จาง คร้ังสุดทาย

เม่ือใด 

   4)  กําหนดเวลาสงมอบพัสดุ 

             5)  วงเงินที่จะซ้ือ / จาง  วิธีที่จะซ้ือ / จาง  โดยปฏิบัติตามคําส่ังกรมทางหลวง   

ที่  บ.1/98/2552  ลงวันที่  24  กรกฎาคม  2552  เร่ือง  การมอบอํานาจการส่ังซื้อ/ ส่ังจางตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  และท่ีแกไขเพิ่มเติม และระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2549  และแตงต้ัง

คณะกรรมการ ดังนี้ 

    -  การซ้ือ / การจางครั้งหนึ่ง  ซึ่งมีราคาไมเกิน  100,000.-บาท  ดําเนิน-

การโดยวิธตีกลงราคาและเสนอแตงต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง  แลวแตกรณี 

    -  การซ้ือ/การจางคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000.-  บาท  แตไมเกิน 

200,000.-บาท  หรือราคาท่ีตํ่ากวา 

    -  แตเห็นสมควรดําเนินการ  โดยวิธีสอบราคา  เสนอแตงต้ัง

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง  และ กรณีงาน

จางเหมากอสรางแตงต้ังผูควบคุมงาน 

    -  การซ้ือ/การจางคร้ังหนึ่ง  ซึ่งมีราคาเกิน  1,00,000.-บาท  แตไมเกิน 

5,000,000.-บาท  หรือ 
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ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 
 

หัวหนางานพัสดุ 

 

 

 

หัวหนางานการเงินและ

บัญชี 
 

หัวหนางานพัสดุ 

 

 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 

ผส.ทล. 
 

หัวหนางานพัสดุ 

 

 

    -  ประกวดราคา  เสนอแตงต้ังคณะกรรมการรับและเปดซองประกวด

ราคา  คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง  

และกรณีงานจางเหมากอสรางแตงต้ังผูควบคุมงาน 

    -  การจัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงต้ังแต 10,000 ลิตร ขึ้นไปดําเนินการโดยวิธี

กรณีพิเศษ  ตํ่ากวา 10,000 ลิตร  ดําเนินการจัดซื้อตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ที่ นร 0205/ว 89  ลงวันที่  16  มิถุนายน  2542  และเสนอแตงต้ังคณะกรรมการ  ตรวจรับพัสดุ 

  2.2  ตรวจสอบลงนามขออนุมัติในแบบรายงานขอซ้ือ/ขอจาง  (พ.1-01) 

  2.3  ลงทะเบียนควบคุมสถานะแบบรายงานขอซ้ือ/ขอจาง (พ.1-01) ในทะเบียนคุม

สถานะแบบรายงานขอซ้ือ/ขอจาง 

  2.4  เสนอหัวหนางานการเงินและบัญชีตรวจสอบงบประมาณวามีงบประมาณ

หรือไมในแบบรายงานขอซ้ือ/ขอจาง (พ.1-01) 

  2.5  ตรวจสอบงบประมาณในแบบรายงานขอซื้อ/ขอจาง (พ.1-01) ดําเนินการตาม

ระเบียบการปฏิบัติงานงานงบประมาณและการเบิกจาย  กรณีเงินงบประมาณไมเพียงพอ  แจง

งานพัสดุ 

  2.6  ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพื่อหาขอมูลใชประกอบในการ

จัดซื้อ / จัดจาง  ไดแก  รูปแบบหรือแบบแปลนคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุ  หรือคุณลักษณะ 

เฉพาะของงานที่จางทําเฉพาะ 

  2.7  เสนอผูอนุมัติ  โดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

  2.8  พิจารณาและตรวจสอบแบบรายงานขอซ้ือ / ขอจาง (พ.1-01) เพื่อเสนอตอ

ผูอนุมัติ 

  2.9  พิจารณาแบบรายงานขอซ้ือ / ขอจาง (พ.1-01) เห็นชอบลงนามอนุมัติและสง

ใหหัวหนางานพัสดุดําเนินการตอไป 

 3  ดําเนินการจัดซื้อ / จัดจาง  โดยแยกดําเนินการตามวิธีดังนี้ 

  3.1  วิธีตกลงราคา  จัดทําเอกสารใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง (พ.1-28,พ.1-09, พ.1-14)  โดย

เจาหนาที่พัสดุพิจารณาตรวจสอบกอนนําเสนอผูอนุมัติเปนผูลงนามอนุมัติ  โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการดังนี้ 

   1)  ระบุรายละเอียดและขอมูลตาง ๆ ของพัสดุที่ตองการ ซื้อ / จาง  ให

ครบถวนถูกตองตรงตามความตองการ ของผูเบิก  ลงในเอกสารใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง (พ.1-28,     

พ.1-09, พ.1-14)  พรอมทั้งนําไปออกเลขท่ี  ลงทะเบียนควบคุมสถานะในสมุดทะเบียนใบส่ัง

ซื้อ / ส่ังจาง (พ.1-27) 

   2)  พิจารณาเลือกและติดตอกับผูขาย / ผูรับจาง  โดยตรง   

   3)  จัดสงเอกสารส่ังซื้อ / ส่ังจาง (พ.1-28, พ.1-09, พ.1-14)  ใหผูขาย / ผูรับ

จางไดทราบและสงมอบพัสดุใหเปนไปตามรายละเอียดและภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนด

ไวตามความตองการของผูเบิกในใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง 
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ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

    4)  การดําเนินการต้ังแตไดรับแจงวามีเงินงบประมาณแลว  จากผูควบคุม

งบประมาณในแบบรายงานขอซ้ือ / ขอจาง (พ.1-01)  จนถึงวันที่ออกเอกสารใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง 

(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  เร่ืองการตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันและมติครม. 

เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2542  ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 193  ลง

วันที่  13  ธันวาคม  2542  เร่ือง  แนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลเผยแพรขาวสารการประกวด

ราคา  เพื่อเสริมมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอราคา 

     3)  เม่ือไดผลการสอบราคาแลวจัดทําสัญญาซ้ือขาย (พ.1-09) หรือสัญญา

จาง (พ.1-14)  หรือใบส่ังซื้อ / จาง (พ.1-28) 

   4)  จัดสงสําเนาคูฉบับ  สัญญาซ้ือขาย (พ.1-09)  หรือ สําเนาสัญญาจาง (พ.

1-14)  หรือใบส่ังซื้อ / จาง (พ.1-28)  ใหผูขาย / ผูรับจาง ไดรับทราบและสงพัสดุใหเปนไปตาม

รายละเอียด  และภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา 

   5)  สงสําเนาสัญญาซ้ือขาย (พ.1-09) หรือสัญญาจาง (พ.1-14) ให 

    -  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง/ ผูควบคุมงาน  เพื่อ

ดําเนินการ 

    -  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภายใน 30 วัน  นับแตวันทําสัญญาหรือ

ขอตกลง  ในกรณีที่มีมูลคาต้ังแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป 

   6)  กรณีมีขอกําหนดคุณสมบัติของพัสดุที่ซื้อ / จาง จัดสงสําเนาสัญญาให

สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม  ดําเนินการตามขอกําหนดดวย 

   7)  การดําเนินการต้ังแตวันที่ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการได  จาก

ผูอนุมัติ  ในแบบรายงานขอซื้อ / ขอจาง (พ.1-01)  จนถึงวันที่ออกประกาศสอบราคา  แลวเสร็จ

ภายใน 3 วันทําการ 

  3.3  วิธีประกวดราคา  จัดทําเอกสารประกวดราคาซ้ือ (พ.1-07)  หรือเอกสาร 

ประกวดราคาจาง (พ.1-11) ตามประเภทของการจัดซื้อหรือจัดจาง  ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  

เสนอผูอนุมัติลงนามประกาศประกวดราคา  มีขั้นตอนดําเนินการดังนี้ 

  1)  ระบุรายละเอียดและขอมูลตาง ๆ ของพัสดุที่ตองการ ซื้อ / จาง ให

ครบถวนถูกตองตรงตามความตองการของผูเบิก  ลงในเอกสารประกวดราคาซ้ือ (พ.1-07) 

หรือเอกสารประกวดราคาจาง (พ.1-08) 



83 
 

ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนาพัสดุ 

   2)  ประกาศประกวดราคาหาตัวผูขาย / ผูรับจางโดยปฏิบัติตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  หนังสือที่ นร(กวพ) 1305 

ว/7286  ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2542 เร่ือง  การตรวจสอบผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  

และมติ ครม. เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2542  เร่ือง  แนวทางในการกํากับดูแลเผยแพรขาวสาร การ

ประกวดราคา  เพื่อเสริมสรางมาตรการปองกันหรือลดโอกาสในการสมยอมกันในการเสนอ

ราคา 

   3)  เม่ือไดผลการประกวดราคาแลว  จัดทําสัญญาซื้อขาย (พ.1-09) หรือ

สัญญาจาง (พ.1-14) 

   4)  จัดสงสําเนาคูฉบับสัญญาซ้ือขาย (พ.1-09)  หรือ สําเนาคูฉบับสัญญา

จาง (พ.1-14)  ใหผูขาย / ผูรับจางไดทราบ  และสงมอบพัสดุใหเปนไปตามรายละเอียดและ

ภายในกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

   5)  จัดสงสําเนาสัญญา (พ.1-09, พ.1-14) ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / 

ตรวจการจางและผูควบคุมงาน  เพื่อดําเนินการ 

   6)  สงสําเนาสัญญาซ้ือขาย (พ.1-09) หรือสัญญาจาง (พ.1-14) ให 

    -  สํานักงานตรวจเงินแผนดิน  ภายใน 30 วัน นับแต   วันทําสัญญาหรือ

ขอตกลง  ในกรณีที่มีมูลคาต้ังแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป 

   7)  กรณีมีขอกําหนดคุณสมบัติของพัสดุที่ซื้อ / จางจัดสงสําเนาสัญญาให

สวนตรวจสอบและวิเคราะหทางวิศวกรรม  ดําเนินการตามขอกําหนด 

   8)  การดําเนินการต้ังแตวันที่ไดรับความเห็นชอบใหดําเนินการไดจากอนุมัติ

ในแบบรายงานขอซ้ือ /ขอจาง (พ.1-01)  จนถึงวันที่ออกประกาศประกวดราคา  แลวเสร็จ

ภายใน 5 วันทําการ 

  3.4  วิธีกรณีพิเศษ  ใชเฉพาะการจัดซื้อวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงจํานวนปริมาณต้ังแต  

10,000 ลิตร ขึ้นไปเทานั้น โดยจัดทําเอกสารใบส่ังซื้อ (พ.1-28)  ส่ังซื้อโดยตรงจากการ

ปโตรเลียมแหงประเทศไทย 

 4  การสงมอบพัสดุ 

  4.1  ตรวจสอบวันที่ครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาซ้ือขาย / ใบส่ังซื้อ  หรือตาม

สัญญาจาง / ใบส่ังจาง 

  4.2  แจงวันครบกําหนดสงมอบพัสดุใหผูขาย / ผูรับจางทราบลวงหนา 

  4.3  ครบกําหนดสงมอบพัสดุ  ผูขาย / ผูรับจาง ไมสามารถสงมอบไดตามสัญญา  

ผูอนุมัติเปนผูแจงการปรับตามสัญญาซ้ือขาย / ใบส่ังซื้อ (พ.1-40)  หรือตามสัญญาจาง / ใบส่ัง

ซื้อ (พ.1-42)  ใหผูขาย / ผูรับจาง ทราบโดยเร็วแลวสําเนาผูเก่ียวของทราบ 

  4.4  ผูขาย / ผูรับจาง  สงมอบพัสดุตามสัญญาซ้ือขาย (พ.1-09)  หรือสัญญาจาง 

(พ.1-14)  หรือใบส่ังซื้อ / จาง (พ.1-28)  ใหแจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือ

คณะกรรมการตรวจการจางแลวแตกรณี  เพื่อทําการตรวจรับ 
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ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

คณะกรรมการตรวจรับ

ตรวจการจาง 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่พัสดุ 

 

 

 

หัวหนางานพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนางานพัสดุ 

 5.  การตรวจรับพัสดุ   

  5.1  ทําการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง  ตามรายละเอียดใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง (พ.1-

28)  หรือสัญญาซ้ือขาย (พ.1-09) หรือสัญญาจาง (พ.1-14)  ณ สถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญา 

หรือขอตกลง และเปนไปตามรูปแบบรายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา หรือตามชนิด ขนาด 

จํานวนคุณลักษณะ  คุณภาพ  ตามเอกสารการสั่งซื้อ / ส่ังจาง 

  5.2  ดําเนินการตรวจรับพัสดุใหเสร็จส้ินโดยเร็วที่สุดการตรวจการจางใหตรวจ

ผลงานภายใน 3 วันทําการนับแตประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการ

ตรวจรับใหเสร็จส้ินโดยเร็วที่สุด 

  5.3  ในกรณีผูขาย / ผูรับจาง สงมอบไมครบถูกตองทั้งหมดถาสัญญาหรือขอตกลง

มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหดําเนินการคัดแยกพัสดุเปนสองสวน  แลวดําเนินการ  ดังนี้ 

   1)  ดําเนินการตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ีถูกตอง 

   2)  สําหรับพัสดุจํานวนท่ีไมถูกตอง  หรือถาขาดสงสวนประกอบอยางหนึ่งไป

แลว  ไมสามารถใชการไดสมบูรณ  ใหถือวาผูขาย / ผูรับจาง  ยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น 

    -  แจงใหผูขาย / ผูรับจาง  ทราบภายใน 3 วันทําการ   นับแตวันที่ตรวจ

พบ  เพื่อทําการแกไข  โดยเปล่ียน   ของใหมให  หรือปรับปรุงคุณภาพตามมาตรฐาน   ที่

เจาของงานกําหนด 

    -  ทําปายบงชี้  หามนํามาใช  “วัสดุรอการตรวจ  หามนํามาใช” เพื่อให

ทราบวาเปนพัสดุที่รอการตรวย 

  5.4  ถากรรมการตรวจรับบางคนไมยอมรับพัสดุ  โดยทําความเห็นแยงไว  ใหเสนอ

ผูอนุมัติ  เพื่อพิจารณาส่ังการถาส่ังการใหรับพัสดุหรือใหตรวจรับงานจางนั้นไว  จึงจะ

ดําเนินการตรวจรับ 

  5.5  เม่ือผูขาย / ผูรับจาง  สงมอบพัสดุหรือมอบงานครบถวนถูกตองตามสัญญา

แลว  และลาชากวาวันส้ินสุดอายุสัญญา  ดําเนินการแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับตาม

สัญญาซ้ือขาย / ใบส่ังซื้อ (พ.1-41)  หรือแจงสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับตามสัญญาจาง / ใบส่ัง

จาง (พ.1-43) 

  5.6  เม่ือตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุนั้นไวและใหถือวา  ผูขาย / 

ผูรับจาง ไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวน  ต้ังแตวันสงมอบและลงชื่อไวเปนหลักฐานตามแบบ

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  เม่ือทราบผลตรวจสอบคุณสมบัติแลวการตรวจรับจึงจะสมบูรณ 

  5.8  จัดสงเอกสารการตรวจรับพรอมหลักฐานตาง ๆ ให  หน.งานการเงินและบัญชี  

เพื่อเบิกจายเงินตอไป   
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ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

เจาหนาที่บัญชีพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหนางานพัสดุ     

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ผส.ทล.                

หัวหนางานพัสดุ          

12                    

เจาหนาที่บัญชีพัสดุ       

1                         

เจาหนาที่คลังพัสดุ 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่จัดซื้อ / จัดจาง 

 

หัวหนางานพัสดุ

เจาหนาที่บัญชีพัสดุ 

 1.  การควบคุมบัญชีพัสดุ 

  1.1  รับและตรวจสอบความถูกตองของบันทึกความตองการหรือใบเบิก  จากผูเบิก

วาผูเบิกมีอํานาจในการเบิกหรือไมและพัสดุที่เบิกสามารถดําเนินการจัดหาไดตามระเบียบ

หรือไม  แยกตามลักษณะงาน  ดังนี้ 

   -  พ.1-02  สําหรับวัสดุทั่วไป 

   -  พ.1-03  สําหรับวัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 

   -  พ.1-04  สําหรับวัสดุอะไหลเคร่ืองจักร / ยานพาหนะ 

   -  พ.6-01  สําหรับใบรายงานขอซอม 

                          -  พ.4-05  ใบส่ังงานซอมเคร่ืองจักร-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  เม่ือกรรมการตรวจรับเรียบรอยแลว  ตรวจเอกสารและพัสดุ 

  2.2  ลงบัญชีคุมพัสดุ (พ.2-02) หรือทะเบียนครุภัณฑ (พ.3-01) 
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ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

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. 

  2.3  รับพัสดุเขาคลัง  และบันทึกการเคล่ือนไหวในบัตรคุมพัสดุ (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  จายพัสดุและลงบันทึกการเคล่ือนไหวในบัตรคุมพัสดุ (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  และบันทึกการเคล่ือนไหวในบัตรคุมพัสดุ (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  เสนอขอแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 

  4.7  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการฯ 

  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  เม่ือไดรับรายงานพัสดุหรือครุภัณฑเส่ือมสภาพหรือชํารุดใชงานไมได  เสนอขอ

แตงต้ังคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

  5.2  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

  5.3  ดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงพัสดุเส่ือมสภาพหรือครุภัณฑชํารุดใชงานไมได  

แลวจัดทํารายงาน 

  5.4  ตรวจรายงานและสรุปรายงานการจําหนายวัสดุแลวเสนอขออนุมัติจําหนาย 

  5.5  พิจารณาอนุมัติจําหนาย  หรือเสนอผูมีอํานาจอนุมัติจําหนาย 
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ผูรับผิดชอบ รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

หัวหนางานพัสดุ 

เจาหนาที่บัญชีพัสดุ 

เจาหนาที่คลังพัสดุ 

หัวหนางานพัสดุ 

12                            

ผส.ทล. 

  5.6  เม่ือไดรับอนุมัติจําหนายแลว  ดําเนินการจําหนายตามระเบียบฯ 

  5.7  ตัดยอดบัญชีวัสดุ (พ.2-02)  หรือทะเบียนครุภัณฑ(พ.3-01)  

  5.8  บันทึกเคล่ือนไหวบัตรคุมพัสดุ (พ.2-03) 

  5.9  สรุปและจัดทํารายงานจําหนายตอผูอนุมัติจําหนายและสตง.  ภายใน 30 วัน  

นับแตวันจําหนายพัสดุ 

  5.10 รับทราบหรือลงนามรายงานการจําหนาย 

 
 
เอกสารที่เกี่ยวของ 
 

 1. แบบแผนงานโครงการยอย 

 2. แบบแผนดําเนินงานและการใชจายเงินงบประมาณ 

 3. แบบรายงานขอซ้ือ / จาง      (พ.1-01) 

 4. ใบเบิก – จายพัสดุ       (พ.1-02) 

 5. ใบส่ังจายน้ํามัน       (พ.1-03) 

 6. ใบเบิก – จายอะไหล       (พ.1-04) 

 7. บันทึกรายการทําสัญญา      (พ.1-05) 

 8. ประกาศกรมทางหลวง  เร่ือง  สอบราคาซ้ือ     (พ.1-06) 

 9. ประกาศกรมทางหลวง  เร่ือง  ประกวดราคาซ้ือ    (พ.1-07) 

 10. หนังสือเสนอราคาขายพัสดุ      (พ.1-08) 

 11. สัญญาซ้ือขาย       (พ.1-09) 

 12. ประกาศกรมทางหลวง  เร่ือง  สอบราคาจาง    (พ.1-10) 

 13. ประกาศกรมทางหลวง  เร่ือง  ประกาศประกวดราคาจาง   (พ.1-11) 

 14. ใบเสนอราคาจาง       (พ.1-13) 

 15. สัญญาจาง        (พ.1-14) 

 16. แบบหนังสือทําประกัน (หลักประกันสัญญา)    (พ.1-18) 

 17. สมุดทะเบียนใบเบิก       (พ.1-20) 

 18. ใบเทียบราคาส่ิงของ       (พ.1-22) 

 19. สมุดทะเบียนใบส่ังซื้อ       (พ.1-27) 

 20. ใบส่ังซื้อ / ส่ังจาง       (พ.1-28) 

 21. แบบใบตรวจรับพัสดุ       (พ.1-28/1) 

 22. แบบแจงการปรับตามสัญญาซ้ือขาย / ใบส่ังซื้อ    (พ.1-40) 

 23. แบบแจงการสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับตามสัญญาซ้ือขาย / ใบส่ังซื้อ  (พ.1-41) 

 24. แบบแจงการปรับตามสัญญาจาง / ใบส่ังซื้อ     (พ.1-42) 

 25. แบบแจงสงวนสิทธิการเรียกคาปรับตามสัญญาซ้ือขาย / ใบส่ังจาง  (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. แบบประกาศรายชื่อผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือก 

 34. แบบสงใบเสนอราคา  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามประกาศประกวดราคา   ใหคณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคา 

 35. แบบรายงานการรับซองสอบราคา 


