ข้อตกลงระดับการให้บริการ
งานที่ให้บริ การ
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ

งานการขออนุญาตวางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้าทางหลวง
สานักอานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง

ขอบเขตการให้บริ การ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ
สานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
1900 ถนนใสสว่าง, ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร, 47000
โทรศัพท์ :042 712 882 ต่อ 113
โทรสาร : 0-4271-2886
อีเมล์ : doh0300@doh.go.th
พืน้ ที่ให้บริการ :
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แขวงทางหลวงนครพนม
แขวงทางหลวงหนองคาย
แขวงทางหลวงบึงกาฬ
แขวงทางหลวงมุกดาหาร
หมายเหตุ : ผูร้ บั บริการทีม่ ารับบริการต้องอยู่ในพืน้ ที่
รับผิดชอบของสานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
เท่านัน้ ไม่สามารถยื่นคาขอข้ามเขตการให้บริการได้

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
วัน จันทร์ ถึงวัน ศุกร์
(เว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข้อกาหนดการให้บริ การ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาต ตามมาตรา 39/1 ของ พรบ.ทางหลวง
2. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั บริการ ในกรณีทผ่ี รู้ บั บริการ
เป็ นเอกชน
3. ในกรณีทบ่ี ริษทั ห้างหุน้ ส่วน ให้แสดงหนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ ห้างหุน้ ส่วน
ประกอบ และในกรณีทม่ี กี ารมอบอานาจทาการแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจ
พร้อมตราประทับของผูม้ อี านาจลงนามแทนบริษทั ห้างหุน้ ส่วน พร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ บั มอบอานาจ
4. แบบแปลนแผนผัง พร้อมรูปตัดแสดงการเดินท่อน้าทิง้ ภายในทีด่ นิ ผูร้ บั บริการ
จนกระทังมาบรรจบ
่
ท่อระบายน้าทางหลวง หรือทางระบายน้าทางหลวง เอกสาร
รายการคานวณทีเ่ กีย่ วข้องกับแบบทีย่ ่นื ขออนุญาต รวมทัง้ สาเนาใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรทีค่ านวณ โดยวิศวกรต้องลงนามรับรอง
เอกสารรายการคานวณและใบประกอบวิชาชีพฯ

จานวน 5 ฉบับ
จานวน 5 ชุด
จานวน 5 ชุด

จานวน 5 ชุด

ค่าธรรมเนี ยม
ไม่มี

ระดับการให้บริ การ
ระยะเวลา
1. ขัน้ ตอนการดาเนินการตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร โดยแขวงทางหลวง/สานักงานทางหลวง และส่ง
เอกสารมาให้สานักอานวยความปลอดภัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสาร หากเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน จะแจ้งให้ผรู้ บั บริการทาการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง ใช้เวลา22 วันทาการ
2. ขัน้ ตอนพิจารณาอนุญาต โดยเริม่ นับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ทีต่ รวจสอบเอกสารครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์จนถึง
วันทีแ่ จ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้กบั ผูร้ บั บริการใช้เวลา16 วันทาการ
3. ขัน้ ตอนการพิจารณาอนุญาต โดยเริม่ นับระยะเวลาตัง้ แต่วนั ทีย่ ่นื เอกสารทีค่ รบถ้วนจนถึงช่วงดาเนินการจน
แล้วเสร็จ ใช้เวลา 38 วันทาการ
คุณภาพ
 ผลผลิตทีไ่ ด้รบั จากงานบริการมีความถูกต้องสมบูรณ์(สามารถวางหรือเชื่อมต่อท่อระบายน้าได้ตามแบบแปลน
แผนผังทีก่ าหนด)
 ผลการสารวจความพึงพอใจผูร้ บั บริการได้คะแนนความพึงพอใจดีเยีย่ มไม่น้อยกว่า 85 %

ขัน้ ตอนการให้บริ การ
ขัน้ ตอน
1. ผูร้ บั บริการยื่นเรื่องขออนุญาต
2. ตรวจสอบเอกสาร/พิจารณา/ให้ความเห็น
3. ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
พิจารณาให้ความเห็น
4. รองผูอ้ านวยการสานักอานวยความปลอดภัย
พิจารณาให้ความเห็น
5. ผูอ้ านวยการสานักอานวยความปลอดภัย
พิจารณาให้ความเห็น และเสนอ รองอธิบดีฝา่ ย
วิชาการ.
6. รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการ พิจารณา(อนุญาต/ไม่
อนุญาต)
7. ผูอ้ านวยการสานักอานวยความปลอดภัยแจ้งผล
การพิจารณา มายังแขวงทางหลวง/สานักงานทาง
หลวง เพื่อแจ้งต่อผูร้ บั บริการทีม่ าขออนุญาต

หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
แขวงทางหลวง/สานักงานทางหลวง
กลุ่มตรวจสอบความปลอดภัย
สานักอานวยความปลอดภัย
สานักอานวยความปลอดภัย
สานักอานวยความปลอดภัย
สานักอานวยความปลอดภัย

ราชการบริหารส่วนกลาง
สานักอานวยความปลอดภัย

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็ นไปตามข้อตกลงทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี
1. สานักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร)
1900 ถนนใสสว่าง, ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร, 47000
โทรศัพท์ : 042 712 882 ต่อ 113
โทรสาร : 0-4271-2886
อีเมล์ : doh0300@doh.go.th
2. http://e-services.doh.go.th/complainboard_doh/
3. Call Center 1586
แ

