
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรก ำหนด (ปรบัปรงุ) เสน้ทำงรถโดยสำรประจ ำทำง หมวด 1 และ 

หมวด 4 ในสว่นภมูภิำค 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1. หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรยืน่ค ำขอ 

 

 1) ผูป้ระสงคข์อก ำหนด (ปรับปรงุ) เสน้ทำงรถโดยสำรประจ ำทำงใหย้ืน่ค ำขอดว้ยตนเอง หรอืมอบอ ำนำจใหผู้อ้ ืน่มำด ำเนนิกำร

แทน  

 

 2)ผูป้ระสงคข์อก ำหนด (ปรับปรงุ) เสน้ทำงรถโดยสำรประจ ำทำง ตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ดว้ยรถโดยสำรใน

เสน้ทำงสำยดงักลำ่ว 

 

 3)เสน้ทำงรถโดยสำรประจ ำทำงทีจ่ะขอก ำหนด (ปรับปรงุ) ไดแ้ก ่เสน้ทำงรถหมวด 1และหมวด 4 ในสว่นภมูภิำค 

 

2. เงือ่นไขกำรยืน่ค ำขอ 

 

  1)ค ำขอตอ้งมรีำยละเอยีดขอ้มลูพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนทีถ่กูตอ้งครบถว้นตำมทีก่ ำหนด 

 

 2) ค ำขอทีม่คีวำมบกพรอ่งไมส่มบรูณแ์ละ/หรอืไมค่รบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อืใหด้ ำเนนิกำรดงันี ้

 

     - กรณีผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถแกไ้ขหรอืยืน่เอกสำรหลกัฐำนเพิม่เตมิใหค้รบถว้นไดใ้นขณะนัน้ สำมำรถแกไ้ขและยืน่เพิม่เตมิได ้

ในทันท ี

 

     - กรณีผูย้ืน่ค ำขอไมส่ำมำรถแกไ้ขควำมบกพรอ่งหรอืยืน่เอกสำรหลกัฐำนเพิม่เตมิใหค้รบถว้นไดใ้นขณะนัน้ เจำ้หนำ้ทีจ่ะ

จัดท ำบนัทกึควำมบกพรอ่งของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข

และ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึดงักลำ่วมเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ที่

และผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่วและจะมอบส ำเนำบนัทกึควำมบกพรอ่งดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอื

ผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

   3)เสน้ทำงรถโดยสำรทีข่อก ำหนด (ปรับปรงุ) ตอ้งมแีนวเสน้ทำงอยูภ่ำยในจังหวดั และไมม่แีนวเสน้ทำงทีท่ับซอ้นเสน้ทำงทีม่ี

อยูแ่ลว้ในลกัษณะตลอดเสน้ทำง เวน้แตเ่ป็นกรณีเสน้ทำงสำยหลกั 

 

4)เสน้ทำงรถโดยสำรทีข่อก ำหนด (ปรับปรงุ) ใหม้เีสน้ทำงแยกชว่ง จะตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นเสน้ทำงแยกชว่งอยำ่งเป็นเอกเทศ

จำกเสน้ทำงสำยหลกั 

 

 5)เสน้ทำงรถโดยสำรทีข่อก ำหนด (ปรับปรงุ) ตอ้งเป็นเสน้ทำงทีไ่มม่ขีอ้พพิำทใดๆ หรอืไมต่กอยูภ่ำยใตค้ ำสัง่ศำล หำกเกดิขอ้

พพิำทในระหวำ่งด ำเนนิกำรอยู ่จะชะลอกำรด ำเนนิกำรเพือ่ไกลเ่กลีย่ขอ้ขดัแยง้ใหไ้ดข้อ้ยตุกิอ่น หรอืจนกวำ่มคี ำพพิำกษำคดถีงึ

ทีส่ดุ 

 

6)กรณีกำรขอเปลีย่นค ำขอใหมเ่นือ่งจำกมกีำรแกไ้ขเปลีย่นแปลงรำยละเอยีดค ำขอเดมิในสว่นทีเ่ป็นสำระส ำคญั ใหถ้อืวำ่ค ำขอ

เดมิสิน้สดุลงและกำรด ำเนนิกำรตำมค ำขอใหมจ่ะเริม่นับตำมกรอบขัน้ตอนและระยะเวลำกำรปฏบิตังิำนใหม ่

 

7)กรณีกำรยืน่ค ำขอก ำหนด (ปรับปรงุ) เสน้ทำงรถโดยสำรประจ ำทำงพรอ้มกนัหลำยรำยในชว่งเวลำเดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 

หรอืกรณีกำรยืน่ค ำขอก ำหนด (ปรับปรงุ) เสน้ทำงรถโดยสำรหลำยเสน้ทำงในค ำขอรำยเดยีว (1 ค ำขอ) กรอบระยะเวลำ

ด ำเนนิกำรแลว้เสร็จจะนำนกวำ่ปกต ิ

 

3. เงือ่นไขของระยะเวลำในกำรพจิำรณำของส ำนักงำนขนสง่จังหวดัและคณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำงบกประจ ำจังหวดัมี

ควำมเกีย่วพันกบังบประมำณทีไ่ดรั้บ จงึตอ้งก ำหนดระยะเวลำเป็น 2 รปูแบบ ดงันี ้

 



   1) กรณีขอรับงบประมำณจัดประชมุคณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำงบกประจ ำจังหวดัจ ำนวน 1 ครัง้ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั

จะมรีะยะเวลำในกำรด ำเนนิงำนทัง้ส ิน้ จ ำนวน 300 วนั โดยมกีรอบระยะเวลำของขัน้ตอนที ่2จ ำนวน 182 วนั 

   2) กรณีขอรับงบประมำณจัดประชมุคณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำงบกประจ ำจังหวดัจ ำนวน 2 ครัง้ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั

จะมรีะยะเวลำในกำรด ำเนนิงำนทัง้ส ิน้ จ ำนวน 480 วนั โดยมกีรอบระยะเวลำของขัน้ตอนที ่2จ ำนวน 362วนั 

 

4. กำรจัดประชมุคณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำงบกประจ ำจังหวดัภำยใตเ้งือ่นไข ดงันี ้

 

  1)คณะกรรมกำรครบองคป์ระกอบ/องคป์ระชมุ 

 

  2) สำมำรถก ำหนดวนัประชมุได ้

 

  3) ระเบยีบวำระและเอกสำรประกอบถกูตอ้งครบถว้น 

 

5. เงือ่นไขกำรพจิำรณำกรณีใหส้ ำรวจ/ตรวจสอบ และพจิำรณำทบทวนขอ้มลูเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี 

 

1) กำรพจิำรณำในขอ้ 3. ขัน้ตอนที ่3.1 หำกส ำนักกำรขนสง่ผูโ้ดยสำรตรวจสอบ/วเิครำะหร์ำยงำนและมตขิองคณะกรรมกำร

ควบคมุกำรขนสง่ทำงบกประจ ำจังหวดัแลว้เห็นสมควรใหจั้ดสง่ขอ้มลูเพิม่เตมิ/น ำเสนอคณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำงบก

ประจ ำจังหวดัพจิำรณำทบทวนเพิม่เตมิ ดงันัน้กรอบระยะเวลำด ำเนนิกำรจะเปลีย่นแปลงไปตำมสมควรแกก่รณี 

 

2) กำรพจิำรณำในขอ้ 3. ขัน้ตอนที ่3.2 หำกมตคิณะอนุกรรมกำรพจิำรณำกจิกำรขนสง่ทำงบกกลำงใหต้รวจสอบ/พจิำรณำ

ทบทวนขอ้มลูเพิม่เติม่ ดงันัน้ กรอบระยะเวลำจะเปลีย่นแปลงไปตำมสมควรแกก่รณี  

 

3) กำรพจิำรณำในขอ้4. หำกมตคิณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำงบกกลำงใหต้รวจสอบขอ้มลู / พจิำรณำทบทวนขอ้มลู

เพิม่เตมิ ดงันัน้กรอบระยะเวลำจะเปลีย่นแปลงไปตำมสมควรแกก่รณี  

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม กลุม่วชิำกำรขนสง่ 100 หมู ่8 ถ.
มำลยัแมน ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 หมำยเลข
โทรศพัท ์0 3426 1011-3/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ (หมำยเลขโทรศพัท ์ ส ำนักงำนขนสง่จังหวดัทีย่ืน่ค ำ
ขอ))  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 480 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ส ำนักงำนขนสง่จังหวดัตรวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอและ
เอกสำรหลกัฐำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

1 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

2) กำรพจิำรณำ 
2.1 พจิำรณำตรวจสอบรำยละเอยีดควำมถกูตอ้งครบถว้นของ
ขอ้มลู และจัดท ำแผนทีเ่สน้ทำง (100 วนั) 
2.2 ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มลูจำกกำรส ำรวจภำคสนำม (100 
วนั) 
2.3 ตรวจสอบและรวบรวมขอ้มลูจำกกำรสอบถำมผลกระทบผูถ้กู
ทับซอ้นเสน้ทำง (35 วนั)        
2.4 รวบรวม  ประมวลผล วเิครำะหข์อ้มลู จัดท ำวำระกำรประชมุ

362 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

เสนอ 
      คณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำงบกประจ ำจังหวดั (60 
วนั) 
  
2.5 ประชมุคณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำงบกประจ ำจังหวดั
และ   
 แจง้มตฯิ ส ำนักกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร  (67 วนั) 
    
  
  
 
(หมำยเหต:ุ (กำรก ำหนดเวลำของขัน้ตอนนี ้ใหเ้ลอืกกรอบ
ระยะเวลำกำรด ำเนนิกำรตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี 
ตำมข่อ้ 3.  เทำ่นัน้))  

3) กำรพจิำรณำ 
3.1 ส ำนักกำรขนสง่ผูโ้ดยสำรตรวจสอบ วเิครำะหค์วำมถกูตอ้ง
ครบถว้นของรำยงำนและมตคิณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำง
บกประจ ำจังหวดั  จัดท ำวำระกำรประชมุเสนอคณะอนุกรรมกำร
พจิำรณำกจิกำรขนสง่ทำงบกกลำง  (21 วนั) 
3.2 ประชมุคณะอนุกรรมกำรพจิำรณำกจิกำรขนสง่ทำงบกกลำง
และลงนำมแจง้มต ิ (30 วนั) 
  
  
  
(หมำยเหต:ุ ( - หน่วยงำนรับผดิชอบ  กลุม่โครงขำ่ยเสน้ทำง
และเงือ่นไขกำรเดนิรถ และ กลุม่อ ำนวยกำรคณะกรรมกำร - กำร
จัดประชมุคณะอนุกรรมกำรฯ จะด ำเนนิกำรไดภ้ำยใตเ้งือ่นไขวำ่ 
คณะกรรมกำรครบองคป์ระกอบ/องคป์ระชมุ, สำมำรถก ำหนดวนั
ประชมุได,้ ระเบยีบวำระและเอกสำรประกอบถกูตอ้งครบถว้น ))  

51 วนั ส ำนักกำรขนสง่
ผูโ้ดยสำร 

 

4) กำรพจิำรณำ 
- จัดท ำวำระกำรประชมุเสนอคณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำง
บกกลำง (7 วนั) - ประชมุคณะกรรมกำรควบคมุกำรขนสง่ทำง
บกกลำงและลงนำมแจง้มตสิ ำนักงำนขนสง่จังหวดั (34 วนั) 
  
(หมำยเหต:ุ (- หน่วยงำนรับผดิชอบ  กลุม่อ ำนวยกำร
คณะกรรมกำรขนสง่ - กำรจัดประชมุคณะกรรมกำรฯ กลำง จะ
ด ำเนนิกำรไดภ้ำยใตเ้งือ่นไขวำ่ คณะกรรมกำรครบองคป์ระกอบ/
องคป์ระชมุ, สำมำรถก ำหนดวนัประชมุได,้ ระเบยีบวำระและ
เอกสำรประกอบถกูตอ้งครบถว้น 
))  

41 วนั ส ำนักกำรขนสง่
ผูโ้ดยสำร 

 

5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ส ำนักงำนขนสง่จังหวดัแจง้มตฯิ ผูป้ระกอบกำรขนสง่ (7 วนั) - 
เพือ่น ำใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่มำปรับปรงุเงือ่นไขตำมที่
ไดรั้บอนุมัตภิำยใน 15 วนันับแตว่นัไดรั้บทรำบหนังสอื  - โดย
เมือ่ผูป้ระกอบกำรขนสง่มำตดิตอ่  ส ำนักงำนขนสง่จังหวดัจัดท ำ
ใบแทรกปรับปรงุเงือ่นไขอนุญำตทีไ่ดรั้บอนุมตัใินใบอนุญำต
ประกอบกำรขนสง่ (3 วนั) 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนขนสง่จังหวดัจะท ำกำรแจง้มตภิำย
หลงัจำกเสน้ทำงทีข่อปรับปรงุไดล้งประกำศรำชกจิจำนุเบกษำ 
แลว้ ))  

25 วนั ส ำนักงำนขนสง่จังหวดั
นครปฐม 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( - กรณีผูข้อไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำร ดว้ยตนเอง จะตอ้งแนบ
ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนพรอ้ม ลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำ 
- กรณีผูข้อเป็นนติบิคุคล จะตอ้ง แนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของ
ผูม้อี ำนำจจัดกำรทกุคน พรอ้มลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำทกุฉบบั 
) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำหลกัฐำนจะตอ้งมลีำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

3) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ส ำเนำหลกัฐำนจะตอ้งมลีำยมอืชือ่รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ) 

กรมกำรปกครอง 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ( รับรองส ำเนำทกุฉบบัโดยผูม้อี ำนำจลงนำม [ออกใหไ้มเ่กนิ 
90 วนั]   ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

5) 
 

ใบอนญุำตประกอบกำรขนสง่ดว้ยรถโดยสำรประจ ำทำง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำถกูตอ้งทกุฉบบัโดยผูม้อี ำนำจลงนำม) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(  ตอ้งระบกุำรมอบอ ำนำจใหช้ดัเจน รวมทัง้ระบวุำ่ใหส้ำมำรถ
ก ำหนดวนัจัดสง่เอกสำรหลกัฐำนใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มตดิอำกร
แสตมป์ตำมทีก่ฏหมำยก ำหนด  [หำกม]ี ) 

- 

7) 
 

แผนทีแ่สดงรำยละเอยีดเสน้ทำงทีข่อก ำหนด (ปรบัปรงุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( แสดงรำยละเอยีดตลอดเสน้ทำง โดยระบชุือ่ถนน หรอื
หมำยเลขทำงหลวง ระยะทำง สภำพทำง ใหถ้กูตอ้งครบถว้น) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมหรอือนญุำตจำกเจำ้ของทำงหรอืพืน้ที ่
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( กรณีแนวเสน้ทำงทีข่อก ำหนด [ปรับปรงุ] ตอ้งผำ่นทำงหรอื
พืน้ทีส่ว่นบคุคลหรอืพืน้ทีท่ำงรำชกำร   ) 

- 

9) 
 

รำยงำนกำรประชุมสหกรณฯ์ ในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัค ำขอ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( รับรองส ำเนำทกุฉบบัโดยผูม้อี ำนำจลงนำม [กรณีผูข้อเป็น
นติบิคุคลประเภทสหกรณ]์) 

- 

10) 
 

เอกสำรอืน่ ๆ ทีส่ ำคญั / จ ำเป็นตอ่กำรพจิำรณำ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ( รับรองส ำเนำทกุฉบบัโดยผูม้อี ำนำจลงนำม [เป็นเอกสำร
นอกเหนอืจำกทีร่ะบไุว]้ ) 

- 



 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคำ่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวดันครปฐม 100 หมู ่8 ถ.มำลยัแมน ต.วงัตะก ูอ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 หมำยเลขโทรศพัท ์
0 3426 1011 -3 
(หมำยเหต:ุ ( ))  

2) กลุม่โครงขำ่ยเสน้ทำงและเงือ่นไขกำรเดนิรถ ส ำนักกำรขนสง่ผูโ้ดยสำร อำคำร 3 ชัน้ 2 กรมกำรขนสง่ทำงบก  
ถนนพหลโยธนิ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร จังหวดักรงุเทพมหำนคร โทรศพัท/์โทรสำร 0-271-8510 
(หมำยเหต:ุ ( ))  

3) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน โทรศพัท ์1584 
(หมำยเหต:ุ ( ))  

4) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวดันครปฐม 99 หมู ่6 ต.ถนนขำด อ.เมอืง จ.นครปฐม 73000 สำย
ดว่น 1567 
(หมำยเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบฟอรม์ค ำขอ  คูม่อืกำรกรอกขอ้มลู  และตวัอยำ่งกำรกรอกขอ้มลู (ปรำกฎตำมเอกสำรทีแ่นบทำ้ยคูม่อื 
(หมำยเหต:ุ -)  

 

หมำยเหต ุ

หมำยเหต ุ
 
1)ไมนั่บรวมเวลำประกำศรำชกจิจำนุเบกษำ 
 
2)กรอบระยะเวลำกำรปฏบิตังิำนจะเริม่นับเมือ่มกีำรตรวจรับค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนครบถว้นตำมทีก่ ำหนด 
 
3)เอกสำรและหลกัฐำนตำ่งๆ หำกผลกำรพจิำรณำอนุมัต/ิไมอ่นุมัต ิหรอืไมไ่ดรั้บกำรพจิำรณำดว้ยเหตใุดๆ ก็ตำมขอสงวนสทิธไิม่
สง่คนื    
 
 

 

 

 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


