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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่ อสร้ างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้ าสู่ท่ ีดนิ ว่ างเปล่ า บ้ านพักอาศัย
อาคารพาณิชย์ สถานีบริ การนํา้ มัน สถานีบริการก๊ าซ หรื อสถานีบริการ เชือ้ เพลิงอื่นใด ที่อยู่ในหลักเกณฑ์
หรื อรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: แขวงทางหลวงชุมพร
กระทรวง: กระทรวงคมนาคม
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้ างทางเชื่อมกับทางหลวง เข้ าสูท่ ่ีดนิ ว่างเปล่า บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์
สถานีบริ การนํ ้ามัน สถานีบริ การก๊ าซ หรื อสถานีบริการ เชื ้อเพลิงอื่นใด ที่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ หรื อรูปแบบที่เป็ น
มาตรฐานของกรมทางหลวง (มาตรา 37)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: แขวงทางหลวงชุมพร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติ ม พระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับ 2) พ.ศ. 2549
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมภิ าค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ประกาศกรมทางหลวงเรื่ อง การกําหนดระยะเวลาแล้ วเสร็ จของ
งาน พ.ศ. 2550
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
12 วันทําการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 30
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 35
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 10
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน คูม่ ือประชาชนเเขวงทางหลวงชุมพร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ แขวงทางหลวงชุมพร เลขที ่ 236 ถนนไตรรัตน์ ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมื อง จังหวัดชุมพร
86000 โทรศัพท์ 077 511 035 โทรสาร 077 511 034/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
2) สถานที่ให้ บริการ หมวดทางหลวงปะทิ ว ตัง้ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4 ที ่ กม. 428+480 ต.เขาไชยราช อ.
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3)

4)

5)

6)

ปะทิ ว จ.ชุมพร 86210 โทร 077 651 253 (แขวงทางหลวงชุมพร)/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ หมวดทางหลวงท่าแซะ ตัง้ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4 ที ่ กม. 451+568 ต.หงษ์ เจริ ญ อ.
ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 โทร 077 613 012 (แขวงทางหลวงชุมพร)/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ หมวดทางหลวงชุมพร ตัง้ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 4 ที ่ กม. 480+633 ต.หาดพันไกร
อ.เมื อง จ.ชุมพร 86000 โทร.077 596 531 (แขวงทางหลวงชุมพร) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวัยหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ หมวดทางหลวงสวี ตัง้ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 41 ที ่ กม. 22+242 ต.วิ สยั ใต้ อ.สวี จ.
ชุมพร 86130 โทร 077 556 110 (แขวงทางหลวงชุมพร)/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )
สถานที่ให้ บริการ
หมวดทางหลวงหลังสวน ตัง้ อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 41 ที ่ กม. 66+800 ต.ขันเงิ น
อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110 โทร 077 541 789 (แขวงทางหลวงชุมพร) /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ )

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ใดมีความต้ องการจะทําทางเชื่อมกับทางหลวงต้ องมีการขออนุญาตทําทางเชื่อม ตาม พรบ.ทางหลวงมาตรา 37
โดยมีรายละเอียดที่ต้องทราบดังนี ้
อํานาจในการพิจารณาอนุญาต
1.รองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้ซง่ึ ได้ รับมอบหมายจากผู้อํานวยการทางหลวง (อธิบดีกรมทางหลวง) เป็ นผู้มีอํานาจในการ
อนุญาตให้ ก่อสร้ างทางเชื่อมทุกประเภทและทุกกรณี
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2.ผู้อํานวยการสํานักงานทางหลวง และ ผู้อํานวยการแขวงทางหลวง เป็ นผู้มีอํานาจในการอนุญาตให้ ก่อสร้ างทางเชื่อม
ทุกประเภทที่อยูใ่ นหลักเกณฑ์ตามแบบมาตรฐาน 37/1 , 37/2 , 37/3 หรื อรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานกรมทางหลวง หาก
นอกเหนือจากแบบมาตรฐานเป็ นอํานาจของ รองอธิบดีกรมทางหลวง
3.ผู้อํานวยการแขวงทางหลวง เป็ นผู้มีอํานาจ อนุญาตให้ กอ่ สร้ างทางเชื่อม เพื่อเป็ นทางเข้ าออกทางหลวง ในการเข้ าสู่
ที่ดนิ ว่างเปล่า บ้ านพักอาศัย อาคารพาณิชย์ สถานีบริการนํ ้ามัน สถานีบริ การก๊ าซ หรื อสถานีบริการ เชื ้อเพลิงอื่นใด ที่อยู่
ในหลักเกณฑ์ หรื อรูปแบบที่เป็ นมาตรฐานของกรมทางหลวง
เงื่อนไขที่ทางผู้ขออนุญาตต้ องทราบ
1.การขออนุญาตทําทางเชื่อมกับทางหลวง ผู้ขออนุญาตต้ องมีที่ดนิ ติดกับเขตทางหลวง โดยการยื่นขออนุญาตหาก
เจ้ าของที่ดินไม่สามารถดําเนินการเองได้ ให้ ทําหนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทําแทนได้ พร้ อมแสดงสําเนาเอกสารสิทธิ
ครอบครองที่ดนิ ที่ตดิ กับทางหลวง ในการยื่นขออนุญาต
2.ผู้ขออนุญาตต้ องแสดงรายละเอียด ที่อยูป่ ั จจุบนั และที่อยูท่ างจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ หรื อ เบอร์ โทรศัพท์และโทรสาร ที่
ใช้ ตดิ ต่อให้ ชดั เจน ในหนังสือขออนุญาต กรณีที่ทางเจ้ าหน้ าที่ต้องการข้ อมูลชี ้แจงเพิ่มเติมประกอบการพิจารณางานขอ
อนุญาต
3.กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงและผู้ขออนุญาตจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน
พร้ อมกําหนดระยะเวลาให้ ผ้ ขู ออนุญาต ดําเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิม่ เติม ได้ ภายในระยะเวลาที่
กําหนด เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
3.1 หากผู้ย่ืนคําขอไม่ได้ เป็ นผู้ขออนุญาต ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจจากผู้ขออนุญาตจึงจะสามารถลงนามบันทึกความ
บกพร่อง และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันได้ หากไม่เป็ นตามข้ อกําหนดนี ้ กรมทางหลวงจะไม่รับเรื่ องการขอ
อนุญาตนัน้
3.2เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงจะยังไม่พิจารณาคําขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ขออนุญาตจะ
ดําเนินการแก้ ไขคําขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
3.3ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
4.เมื่อพิจารณางานขออนุญาตแล้ วเกิดความไม่สมบูรณ์ เจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวง จะประสานทางผู้ขออนุญาตเข้ ามาชี ้
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แจ้ งให้ ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยหากผู้ขออนุญาตไม่เข้ ามาชี ้แจ้ งภายในระยะเวลา ตามที่มีการตกลงกันระหว่าง
ผู้ขออนุญาตกับทางเจ้ าหน้ าที่กรมทางหลวงไว้ ให้ ถือว่าการพิจารณาเป็ นอันสิ ้นสุดลง
5.หมวดทางหลวงนัดหมายผู้ขออนุญาตตรวจสอบรูปแบบและจุดที่ขออนุญาตในวันยื่นคําขอหรื อตามเบอร์ โทร.ติดต่อที่ผ้ ู
ขออนุญาตให้ ไว้ โดยจัดทําบันทึกนัดหมายที่สํานักงานหมวดทางหลวงและจะเริ่มนับเวลาดําเนินการในขันตอนการ
้
พิจารณา นับแต่วนั ที่ได้ นดั หมายตรวจสอบสถานที่ กรมทางหลวง ขอสงวนสิทธิ์กรณีหมวดทางหลวงอาจทําการนัด
หมายตรวจสอบสถานที่ลา่ ช้ า หากติดราชการสําคัญที่ไม่สามารถให้ ผ้ แู ทนอื่นไปได้ และมีเอกสารชี ้แจงผู้ขออนุญาตใน
วันที่จดั ทําบันทึกนัดหมาย
6.เบื ้องต้ นผู้ขออนุญาตควรศึกษารายละเอียดการขออนุญาตได้ จากทางเว็บไซต์ กรมทางหลวง www.doh.go.th หรื อ
โทรสอบถามได้ ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องรวมทังสามารถโทรสอบถามได้
้
ทาง 1586 เพื่อให้ งานขออนุญาตเกิดความ
รวดเร็วและถูกต้ อง

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

หมวดทางหลวง/แขวงทาง
หลวง รับคําขอ/ ตรวจสอบ
เอกสาร

1 วันทําการ

การพิจารณา

- หมวดทางหลวง นัดหมาย 15 วันทําการ แขวงทางหลวง
ผู้ขออนุญาต เพื่อตรวจ
ชุมพร
สถานที่จดุ ขอ
อนุญาตทําทางเชื่อม
และเสนอความเห็นตาม
หลักวิศวกรรม ต่อ
แขวงทางหลวงเพื่อ
พิจารณา
เจ้ าหน้ าที่แขวง

ประเภทขัน้ ตอน

1)

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
แขวงทางหลวง
ชุมพร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หมวด
ทางหลวง / แขวง
ทางหลวง)
(หน่วยงานที่
รับผิดชอบ หมวด
ทางหลวง / แขวง
ทางหลวง)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ทางหลวง ตรวจสอบความ
ครบถ้ วนและถูกต้ องของ
เอกสาร
รองผู้อํานวยการ
แขวงทางหลวงพิจารณา
ความเหมาะสมของรูปแบบ
ทางเชื่อมที่ขออนุญาต
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

ผู้อํานวยการแขวง 5 วันทําการ
ทางหลวงพิจารณา การขอ
อนุญาต และลงนาม
อนุญาต / ไม่อนุญาต
- แขวงทางหลวงแจ้ งผลการ
พิจารณากับผู้ขออนุญาต

แขวงทางหลวง
ชุมพร

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วันทําการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
4

ฉบับ

หมายเหตุ
(-ลงนาม รับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
แผ่น
-กรณีที่เป็ นนิติ
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ที่

2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

บัตรประจําตัว
ข้ าราชการหรื อ
พนักงานองค์การ

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

4

ฉบับ

หมายเหตุ
บุคคลต้ องใช้
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
กรรมการผู้มี
อํานาจ
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
-กรณีที่ผ้ ขู อมิได้
ดําเนินการด้ วย
ตนเองต้ องใช้
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอํานาจพร้ อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
-กรณีที่ผ้ ขู อเป็ น
บุคคลธรรมดา
ต้ องใช้ สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน พร้ อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
)
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
แผ่น)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ของรัฐ
สําเนาทะเบียน
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

กรมการปกครอง

0

4

ฉบับ

หนังสือรับรองนิติ กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า
บุคคล

0

3

ฉบับ

3)

4)

หมายเหตุ
(-ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
แผ่น
- กรณีที่เป็ นนิติ
บุคคลต้ องใช้
สําเนาทะเบียน
บ้ านของกรรมการ
ผู้มีอํานาจพร้ อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
- กรณีที่ผ้ ขู อมิได้
ดําเนินการด้ วย
ตนเองต้ องใช้
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้รับมอบ
อํานาจพร้ อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
- กรณีที่ผ้ ขู อเป็ น
บุคคลธรรมดา
ต้ องใช้ สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)
(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
4

ฉบับ

5)

หมายเหตุ
แผ่น)
(กรณีเปลี่ยนชื่อ
และสกุล ให้ แสดง
สําเนาพร้ อมลง
นามรับลงรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
แผ่น (ถ้ ามี))

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือคําร้ องขอ กรมทางหลวง
อนุญาต
แบบฟอร์ มขอ
อนุญาต ม.37
ตาม พ.ร.บ. ทาง
หลวง
หนังสือมอบ
อํานาจ พร้ อม
ตราประทับของผู้
มีอํานาจลงนาม
แทนบริ ษัท หรื อ
ห้ างหุ้นส่วน
จํากัด (กรณีมอบ
อํานาจให้ ผ้ อู ื่น
ดําเนินการแทน)
แบบมาตรฐาน กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
เลขที่ 37/1 (1) ,

4

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น)

1

3

ฉบับ

(-ติดอากรแสตมป์
ฉบับจริง
-ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น
)

4

0

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
เอกสารทุกหน้ า)
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
37/1 (2) เลขที่
37/2 (1) , 37/2
(2) เลขที่ 37/3
(1) , 37/3 (2)
แบบผังบริเวณ
อาคารของผู้ขอ
อนุญาตที่มีการ
แสดง
รายละเอียดพื ้นที่
จอดรถ โดยแบบ
ต้ องมีการลงนาม
ผู้ขออนุญาตและ
เจ้ าหน้ ากรมทาง
หลวงที่เกี่ยวข้ อง
สําเนาเอกสาร
สิทธิครอบครอง
ที่ดนิ (โฉนด
ที่ดนิ )
หนังสือยินยอม
หรื อมอบอํานาจ
จากเจ้ าของที่ดนิ
(ในกรณีเป็ นการ
เช่าที่ดนิ )
หนังสือยินยอม
จากผู้รับจํานอง
(กรณีที่ดินติด
จํานอง)
หนังสือยินยอม
จากเจ้ าของที่ดนิ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

3

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น)

-

0

4

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องทุก
แผ่น)

-

1

3

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น)

-

1

3

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น)

-

1

3

ฉบับ

(ลงนามรับรอง
เอกสารทุกแผ่น)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ข้ างเคียง (กรณี
รัศมีเลี ้ยวลํ ้าหน้ า
ที่ดนิ ข้ างเคียง)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน แขวงทางหลวงชุมพร เลขที่ 236 ถนนไตรรัตน์ ตําบลท่าตะเภา อําเภอเมือง จังหวัด
ชุมพร 86000 โทรศัพท์ 077 511 035 โทรสาร 077 511 034
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานทางหลวงที่15 (ประจวบคีรีขนั ธ์) ถนนเพชรเกษม ตําบลหัวหิน อําเภอ หัว
หิน จ.ประจวบคีรีขนั ธ์ 77110 โทรศัพท์ 032 511 201 โทรสาร 032 530 438
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กรมทางหลวง ที่อยู่ 2/486 ถ.ศรี อยุธยา แขวงทุง่ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400 โทรศัพท์ 0-2354-6530 โทรสาร 0-2354-6738
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกรมทางหลวง 1586
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว็บไซด์ www.doh.go.th ผ่าน Banner ศูนย์รับเรื่ องร้ องเรี ยน
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
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19/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
งานสารบรรณ หส.ขท.ชุมพร
แขวงทางหลวงชุมพร ผอ.ขท.
ชุมพร
เผยแพร่ โดย สุณี มักผล
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย

