1/4

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

ชื่อกระบวนงาน : การจายเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมทางหลวงชนบท
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ. วาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2530

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ : สวนกลาง, สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง), สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค
(นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงชนบท
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25 วันทําการ
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
84.4
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
334
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
5
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การจายเงินคาทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ แขวงทางหลวงชนบททั้ง 76 จังหวัด/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2) 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)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เงื่อนไขในการยื่นคําขอ ตองเปนผูที่ไดรับแจงใหมารับเงินคาทดแทน
“ขั้นตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือ
สําหรับประชาชนเรียบรอยแลว ทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวนและ/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ
เปนเหตุใหไมสามารถพิจารณาไดเจาหนาที่จะจัดทําบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ตองยื่น
เพิ่มเติมโดยผูยื่นคําขอจะตองดําเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวโดย
เจาหนาที่และผูยื่นคําขอหรือผูไดรับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกลาวและจะมอบสําเนาบันทึกความพรองดังกลาวใหผูยื่น
คํา ขอหรื อผู ได รั บ มอบอํ า นาจไว เ ป น หลั กฐาน หากผู ย่ืน คํา ขอไมดํ าเนิ น การแกไ ขและ/หรือ ยื่น เอกสารเพิ่ม เติม ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดในบันทึกดังกลาวเจาหนาที่จะคืนคําขอพรอมทั้งแจงเปนหนังสือใหทราบเหตุแหงการคืนคําขอ ผูยื่นคําขอ
จะอุทธรณคําสั่งคืนคําขอหรือจะยื่นคําขอใหมก็ได”
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)
3)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
การพิจารณา
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงาน
การบริการ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
ผูถูกเวนคืนแสดงเอกสาร
30 นาที
กรมทางหลวงชนบท
หลักฐานตอเจาหนาที่
เจาหนาที่พิจารณาความ 24 วันทําการ กรมทางหลวงชนบท
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน
ผูถูกเวนคืนรับเงินคาทดแทน 30 นาที
กรมทางหลวงชนบท

หมายเหตุ
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วันทําการ
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 25 วันทําการ
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
โฉนดที่ดินฉบับ
กรมที่ดิน
1
2
ฉบับ
(กรณีถูกเวนคืนที่ดิน
จริงแสดงตอ
ทั้งแปลงเจาหนาที่
เจาหนาที่
จะเก็บโฉนดที่ดิน
ฉบับจริงไว และถาย
สําเนาโฉนดที่ดินคืน
ผูถูกเวนคืน)
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ
(ตามจํานวนคนที่
ประชาชน
ระบุเปนเจาของ
โฉนดรวม)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสารยื่น หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรมที่ดิน
1
0
ฉบับ
ใบเสร็จรับเงินใน
ราชการกรมที่ดิน
(แบงขาย) เวนคืน
ฉบับจริง
หนังสือมอบอํานาจ
1
0
ฉบับ
ในกรณีมอบอํานาจ
ใหผูอื่นทําการแทน
ปดอากรแสตมป 10
บาท หรือ 30 บาท
แลวแตกรณี
กรณีผูถูกเวนคืนเปน
1
2
ชุด
นิติบุคคล ตองมี
หนังสือรับรองนิติ
บุคคลจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เชน กรม
พัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย
กรณีอสังหาริมทรัพย
กรมทางหลวง
1
2
ฉบับ
มีการจดทะเบียน
ชนบท
จํานอง ตองยื่น
บันทึกความยินยอม
ในการรับเงินคา
ทดแทนระหวางผู
จํานองกับผูรับจํานอง
กรณีตกลงใหผูรับ
1
2
ชุด
จํานองรับเงินคา
ทดแทนและผูรับ
จํานองเปนนิติบุคคล
ตองมีหนังสือรับรอง
นิติบุคคลจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เชน กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวง
พาณิชย

หมายเหตุ
(กรณีถูกเวนคืน
ที่ดินบางสวน)
-

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)

(รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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16. ไมมคี าธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ผูบังคับบัญชาหนวยงานที่ยื่นคําขอรับบริการ
หมายเหตุ (รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยประสานการแกไขปญหาตามขอรองเรียนของประชาชนของกรมทางหลวงชนบท
หมายเลขโทรศัพท สายดวน 1146, 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
1) แบบคําขอรับเงินทดแทนอสังหาริมทรัพยที่ถูกเวนคืน
19. หมายเหตุ -

