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คูมือสําหรับประชาชน : ออกหนังสือรับรองผลงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กรมทางหลวงชนบท
กระทรวง : กระทรวงคมนาคม
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : ออกหนังสือรับรองผลงาน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอก
กฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 8 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
300
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 150
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] ออกหนังสือรับรองผลงาน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ แขวงทางหลวงชนบททั้ง 76 จังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2) สถานที่ใหบริการ สํานักงานทางหลวงชนบทที่ 1 – 18 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
3) สถานที่ใหบริการ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จกรมทางหลวงชนบท Rural Roads One Stop Service Center
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูรับจางที่ประสงคขอหนังสือรับรองผลงาน ใหยื่นคําขอไดที่หนวยงานเจาของงบประมาณ (สํานัก สํานักงานทาง
หลวงชนบท กอง แขวงทางหลวงชนบท) ใหหนวยงานเจาของงบประมาณเปนผูดําเนินการออกหนังสือรับรองผลงานใน
นามกรมทางหลวงชนบท และหนังสือรับรองผลงานจะตองมีขอความตามลําดับ ดังตอไปนี้ (ตามตัวอยางแนบทาย)
เลขที่ ให ล งเลขที่ ข องหนั งสื อ รั บ รองผลงานโดยเฉพาะของหน ว ยงานเจ าของงบประมาณ เริ่ มตั้ ง แต เ ลข 1
เรียงลําดับไปจนถึงสิ้นปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรองผลงาน
สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อกรมทางหลวงชนบท
ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ระบุชื่อนิติบุคคลผูรับจาง สํานักงานใหญ
ตั้งอยูเลขที่ หมูที่ ตําบล อําเภอ จังหวัด) ไดรับจางกรมทางหลวงชนบท ทําการกอสราง (ชื่อ ที่ตั้งโครงการ ปริมาณงาน)
สัญญาจางเลขที่ ลงวันที่ วงเงินคากอสราง ระยะเวลาดําเนินการ วันเริ่มตนสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา (หากมีการ
แกไขเพิ่มเติมสัญญาใหลงขอความวาและสัญญาแกไขเพิ่มเติมครั้งสุดทายลงวันที่ วงเงินคากอสราง กําหนดแลวเสร็จตาม
สัญญา วัน เดือน ป)
ผูรับจาง ไดทําการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
คณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานสุดทาย เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.
ระยะเวลารับประกันผลงาน จํานวนป ซึ่งจะครบกําหนดวันที่ เดือน พ.ศ.
ใหไว ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก หนังสือรับรอง
ลงชื่อ ใหผูมีอํานาจตามขอ 3 เปนผูลงนามในหนังสือรับรองผลงาน และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อ
ตํ า แหน ง ให ล งตํ า แหน ง ของผู ล งลายมื อ ชื่ อ และต อ ด ว ยปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ บ ดี ก รมทางหลวงชนบท
ผูมีอํานาจในการลงนามในหนังสือรับรองผลงาน ตามขอ 2 (9) ใหเปนไปตามคําสั่งมอบอํานาจใหขาราชการ
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในการลงนามในหนังสือรับรองผลงานการจัดซื้อจัดจาง
ใหดําเนินการออกหนังสือรับรองผลงานใหแลวเสร็จ ภายในระยะเวลาที่
กรมทางหลวงชนบทกําหนด(ตามแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา แนบทาย)
เมื่อหนวยงานเจาของงบประมาณไดออกหนังสือรับรองผลงานแลว ใหสงสําเนาหนังสือรับรองผลงานใหสํานัก
บริหารกลาง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ออกหนังสือ
ให สํ า นั ก บริ ห ารกลาง กลุ ม พั ส ดุ เป น หน ว ยงานกลางในการรวบรวมสํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองผลงาน
“ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
สําหรับ ประชาชนเรี ยบรอยแลว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรื อมี ความบกพรองไม
สมบูร ณเปน เหตุ ใหไม สามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัด ทําบัน ทึกความบกพร องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานที่ตองยื่นเพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในบันทึกดังกลาวโดยเจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึก
ความพรองดังกลาวใหผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจไวเปนหลักฐาน หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไขและ/หรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอพรอมทั้งแจงเปนหนังสือใหทราบเหตุ
แหงการคืนคําขอ ผูยื่นคําขอจะอุทธรณคําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได”
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

หมายเหตุ

1 วันทําการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมทางหลวงชนบท

6 วันทําการ

กรมทางหลวงชนบท

-

1 วันทําการ

กรมทางหลวงชนบท

-

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

1.1 ผูรับจางยื่นใบคําขอ
หนังสือรับรองผลงาน
1.2 สารบรรณกลางของ
กรมลงรับเอกสาร จัดสงให
หนวยงานเจาของโครงการ
ตรวจสอบเอกสาร
2.1 หนวยงานเจาของ
โครงการดําเนินการ
ตรวจสอบหลักฐานการขอ
หนังสือรับรองผลงาน
2.2 เจาหนาที่จัดทําหนังสือ
รับรองผลงาน
3.1 ผูมีอํานาจลงนามใน
หนังสือรับรองผลงาน
3.2 เจาหนาที่โทรใหมารับ
หนังสือรับรองผลงาน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่
1)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน

จํานวนเอกสาร
สําเนา
2

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ที่
1)
2)
3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คํารองขอรับ
กรมทางหลวง
1
หนังสือรับรอง
ชนบท
ผลงาน
หนังสือรับรอง
กรมพัฒนาธุรกิจ
1
บริษัท/หาง
การคา
หุนสวนจํากัด
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (ถามี)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

2

ฉบับ

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2

ชุด

((ผูมอบอํานาจเปน
ผูออกเอกสาร))

หมายเหตุ
-

16. คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ
หมายเหตุ (รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท
หมายเลขโทรศัพท 0 2551 5000 ,0 2551 5174 - 5
หมายเหตุ (รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ( 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย เขตบางเขน กรุงเทพฯ ))
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
- ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
- ใหใชหนังสือปกติของบริษัทและหางราน

