
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรจดทะเบยีนรถ (พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2522) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม กระทรวงคมนำคม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

- เป็นรถทีอ่ยูใ่นบญัชรีำยละเอยีดรถ (ข.ส.บ.11) และใบอนุญำตประกอบกำรขนสง่ไม่ส ิน้อำยุ 

 

- ผูป้ระกอบกำรขนสง่หรอืเจำ้ของรถ เป็นผูย้ืน่ค ำขอ 

 

- ผูป้ระกอบกำรตอ้งจัดใหม้ปีระกนัภัยตำม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภัยจำกรถ พ.ศ. 2535 และตอ้งมคีวำมคุม้ครองอยำ่งนอ้ยถงึ

วนัสิน้อำยภุำษีรถในปีถัดไป 

 

- ผำ่นกำรตรวจสอบหลักฐำนกำรไดม้ำของชิน้สว่นอปุกรณ์รถหรอืหลกัฐำนกำรไดม้ำของรถ จำกสว่นทะเบยีนรถขนสง่ ส ำนักงำน

ขนสง่กรุงเทพมหำนครพืน้ที ่5 กอ่นจดทะเบยีนตำมกรณี 

 

กำรยืน่ค ำขอในแตล่ะกรณี ดงันี้ 

 

1. กรณีรถใหมท่ีผ่ลติจำกโรงงำนภำยในประเทศ หรอืรถทีน่ ำเขำ้จำกตำ่งประเทศเพือ่จ ำหน่ำย ตอ้งแนบหลักฐำนดงันี้ 

 หนังสอืรับรองหลักฐำนกำรสง่บญัชรัีบและจ ำหน่ำยรถ 

 หลกัฐำนกำรไดม้ำของรถ เชน่ สญัญำเชำ่ซือ้รถ หรอืหลักฐำนอืน่ใดทีแ่สดงกำรมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ 

 หลกัฐำนกำรช ำระรำคำรถ เชน่ใบเสร็จรับเงนิ ใบก ำกบัภำษี 

 

2. กรณีรถประกอบขึน้ใหมจ่ำกชิน้สว่นอปุกรณ์รถเกำ่ทีน่ ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ ตอ้งแนบหลกัฐำนดงันี้ 

 ใบเสร็จรับเงนิคำ่โครงคสัซ ีหรอืใบก ำกบัภำษี 

 ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ พรอ้มแบบแสดงรำยกำรภำษีสรรพสำมติและภำษีมลูคำ่เพิม่หรอืภำพถำ่ย ซึง่ตอ้งระบรุำยละเอยีด

หมำยเลขโครงคัสซ ีโดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องกรมศลุกำกรรับรองควำมถกูตอ้ง 

 บญัชรีำคำสนิคำ้หรอืใบก ำกับภำษี (INVOICE) หรอืภำพถำ่ยซึง่ตอ้งระบรุำยละเอยีดหมำยเลขโครงคสัซ ีโดยมี

เจำ้หนำ้ทีข่องกรมศลุกำกรรับรองควำมถกูตอ้ง 

 ใบเสร็จรับเงนิคำ่อำกรขำเขำ้ หรอืภำพถำ่ยโดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องกรมศลุกำกรรับรองควำมถกูตอ้ง 

 ใบเสร็จรับเงนิคำ่เครือ่งยนต ์หรอืใบก ำกบัภำษี หรอืหลกัฐำนกำรซือ้ขำยหรอืกำรใหเ้ครือ่งยนต ์แลว้แตก่รณี 

  

  กรณีเครือ่งยนตเ์กำ่ทีเ่คยน ำไปใชก้บัรถทีจ่ดทะเบยีนแลว้ใหแ้นบภำพถำ่ยหนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถทีม่ี

รำยละเอยีดหมำยเลขเครือ่งยนต ์พรอ้มดว้ยบตัรประจ ำตวัประชำชน หรอืภำพถำ่ยหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคลของ

เจำ้ของหรอืผูจ้ ำหน่ำยเครือ่งยนต ์แลว้แตก่รณี 

  กรณีเครือ่งยนตท์ียั่งไมเ่คยจดทะเบยีน ใหแ้นบหนังสอืรับรองหลกัฐำนสง่บญัชรัีบและจ ำหน่ำยเครือ่งยนต ์

  หนังสอืจำกเจำ้ของรถ ยนืยันควำมถกูตอ้งในกำรไดม้ำซึง่ช ิน้สว่นอปุกรณ์และสว่นควบของรถทัง้หมดและ

บนัทกึยนืยันควำมรับผดิทัง้ในทำงแพ่งและทำงอำญำ หำกมขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกับสทิธแิละกำรไดม้ำของชิน้สว่นอปุกรณ์และสว่น

ควบของรถตำมแบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 ใบเสร็จรับเงนิคำ่หัวเกง๋ (กรณีรถบรรทกุ) หรอืใบเสร็จรับเงนิคำ่ตวัถังรถ (กรณีรถโดยสำร) 

 หลกัฐำนกำรสรำ้งประกอบรถ เชน่ ใบเสร็จรับเงนิคำ่แรง (กรณีทีไ่ม่ไดป้ระกอบรถขึน้ใชเ้อง) 

 

3. กรณีรถทีม่กีำรเปลีย่นโครงคสัซ ีตอ้งแนบหลักฐำนดงันี้ 

 หนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีน 

 ใบเสร็จรับเงนิคำ่โครงคสัซ ีหรอืใบก ำกบัภำษี หรอืสญัญำซือ้ขำยโครงคัสซ ีแลว้แตก่รณี ส ำหรับกรณีเป็นโครงคัสซเีกำ่

ของรถทีไ่ดแ้จง้เลกิใชแ้ลว้ ใหแ้นบภำพถำ่ยหนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถทีม่รีำยละเอยีดหมำยเลขโครงคัสซดีว้ย 

 หลกัฐำนกำรเปลีย่นโครงคัสซ ีเชน่ ใบเสร็จรับเงนิคำ่เปลีย่นโครงคสัซ ี

 กรณีเป็นโครงคัสซทีีน่ ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ ตอ้งมหีลักฐำนดงันี ้

  

  ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้ พรอ้มแบบแสดงรำยกำรภำษีสรรพสำมติและภำษีมลูคำ่เพิม่หรอืภำพถำ่ย ซึง่ตอ้งระบุ

รำยละเอยีดหมำยเลขโครงคัสซ ีโดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องกรมศลุกำกรรับรองควำมถกูตอ้ง 



  บญัชรีำคำสนิคำ้หรอืใบก ำกับภำษี (INVOICE) หรอืภำพถำ่ยซึง่ตอ้งระบรุำยละเอยีดหมำยเลขโครงคสัซ ีโดย

มเีจำ้หนำ้ทีข่องกรมศลุกำกรรับรองควำมถูกตอ้ง 

  ใบเสร็จรับเงนิคำ่อำกรขำเขำ้ หรอืภำพถำ่ยโดยมเีจำ้หนำ้ทีข่องกรมศลุกำกรรับรองควำมถกูตอ้ง 

  

4. กรณีน ำรถเขำ้จำกตำ่งประเทศเพือ่ใชใ้นกจิกำรของตนเอง ตอ้งแนบหลักฐำนดงันี้ 

 หนังสอือนุญำตน ำรถเขำ้จำกตำ่งประเทศของกรมศลุกำกรไดแ้ก ่ใบรับรองกำรน ำเขำ้(แบบ 32)จำกกรมศลุกำกร,

ใบเสร็จรับเงนิคำ่อำกรขำเขำ้หรอืหลกัฐำนกำรยกเวน้อำกรขำเขำ้,บัญชแีสดงรำยกำรสนิคำ้ (INVOICE), ใบขนสนิคำ้ขำเขำ้พรอ้ม

แบบแสดงรำยกำรภำษีสรรพสำมติและภำษีมูลคำ่เพิม่ ซึง่ระบรุำยละเอยีดเกีย่วกบัรถ เชน่ หมำยเลขโครงคัสซ ีหมำยเลข

เครือ่งยนต ์

 และหำกเป็นรถใชแ้ลว้น ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ ตอ้งมหีนังสอือนุญำตใหน้ ำรถเขำ้มำในรำชอำณำจักรของกรมกำรคำ้

ตำ่งประเทศ กระทรวงพำณชิย ์มำแสดงเพิม่เตมิ 

 

5. กรณีรถพ่วงและรถกึง่พ่วงทีป่ระกอบขึน้ใชใ้นกจิกำรของตนเอง ตอ้งแนบหลักฐำนดงันี้ 

 หนังสอืรับรองกำรประกอบรถขึน้ใชใ้นกจิกำรของตนเอง 

 หลกัฐำนกำรสรำ้งประกอบรถ เชน่ ใบเสร็จรับเงนิคำ่แรง (กรณีไมไ่ดป้ระกอบรถขึน้เอง) 

 หนังสอืจำกเจำ้ของรถยนืยันควำมถกูตอ้งในกำรไดม้ำซึง่ช ิน้สว่นอปุกรณ์และสว่นควบของรถทัง้หมดและบนัทกึยนืยัน

ควำมรับผดิทัง้ในทำงแพ่งและทำงอำญำ หำกมขีอ้โตแ้ยง้เกีย่วกับสทิธแิละกำรไดม้ำของชิน้สว่นอปุกรณ์และสว่นควบของรถตำม

แบบทีก่รมกำรขนสง่ทำงบกก ำหนด 

 

6. กรณีรถทีไ่ดม้ำจำกกำรขำยทอดตลำดของทำงรำชกำร อนัเนือ่งมำจำกรถเป็นของกลำงในคดอีำญำ หรอืกรณีรถทีไ่ดม้ำจำก

กำรขำยทอดตลำดของทำงรำชกำร ในลักษณะรถเกำ่ช ำรุดโดยไมม่กีำรโอนทะเบยีนรถเดมิตอ้งแนบหลกัฐำนดงันี้ 

 หนังสอืแจง้กำรขำยทอดตลำด 

 ใบเสร็จรับเงนิคำ่รถ 

 หนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถ (ถำ้ม)ี 

 

7. กรณีรถทีเ่คยจดทะเบยีนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยรถยนต ์ใหใ้ชใ้บคูม่อืจดทะเบยีนรถทีม่กีำรแจง้ไมใ่ชร้ถตลอดไปตำมมำตรำ 34 

หรอืทีแ่สดงวำ่กำรจดทะเบยีนรถเป็นอนัระงับไปตำมมำตร 35/3 แหง่ พ.ร.บ.รถยนต ์พ.ศ. 2522 

 

8. กรณีรถทีเ่คยจดทะเบยีนตำมกฎหมำยอืน่ ใหใ้ชห้นังสอืรับรองกำรจ ำหน่ำยรถของหน่วยงำนทีร่ถนัน้เคยจดทะเบยีนโดยตอ้ง

แสดงรำยละเอยีดเกีย่วกบัหมำยเลขทะเบยีนรถ(เดมิ) ชนดิรถ หมำยเลขเครือ่งยนต ์หมำยเลขตวัถังหรอืหมำยเลขโครงคสัซ ี

 

9. กรณีรถทีม่กีำรเปลีย่นแปลงประเภทกำรขนสง่ หรอืรถทีเ่ปลีย่นลักษณะจำกรถบรรทกุเป็นรถโดยสำร หรอืเปลีย่นจำกรถ

โดยสำร เป็นรถบรรทกุ ตอ้งแนบหลกัฐำนดงันี้ 

 หนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถ 

 หลกัฐำนกำรเปลีย่นลักษณะรถ เชน่ ใบเสร็จรับเงนิคำ่แรง คำ่อปุกรณ์และสว่นควบ 

 

10. กรณีรถทีก่ำรจดทะเบยีนเป็นอนัระงับตำมมำตรำ 86/4 แห่ง พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 2522 ตอ้งแนบหลักฐำนดงันี้ 

 หนังสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถ 

 หำกด ำเนนิกำรจดทะเบยีนรถในจังหวดัอืน่ ทีม่ใิชจั่งหวดัทีร่ถนัน้จดทะเบยีน ในวนัทีท่ะเบยีนระงับ ตอ้งปฏบิัตติำม

หลกัเกณฑ ์ขัน้ตอนกำรยำ้ยรถ 

 

11. กรณีรถทีม่คี ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ของศำลใหจ้ดทะเบยีน ตอ้งแนบส ำเนำค ำพพิำกษำหรอืค ำสัง่ศำล และหลักฐำนประกอบ

ดงันี ้

 หนังสอืรับรองหลักฐำนกำรสง่บญัชรัีบและจ ำหน่ำยรถ (ถำ้ม)ี 

 หลกัฐำนกำรไดม้ำของรถ เชน่ สญัญำเชำ่ซือ้รถ หรอืหลักฐำนอืน่ใดทีแ่สดงกำรมกีรรมสทิธิห์รอืสทิธคิรอบครองรถ (ถำ้

ม)ี 

 หลกัฐำนกำรช ำระรำคำรถ เชน่ใบเสร็จรับเงนิ ใบก ำกบัภำษี (ถำ้ม)ี 

 

 



* ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับ

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ทัง้นี ้ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลกัฐำนไม่ครบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์ เป็นเหตใุห ้

ไมส่ำมำรถพจิำรณำได ้เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืเอกสำรหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิ โดยผู ้

ยืน่ค ำขอจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบันทกึดงักลำ่ว มเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูย้ืน่

ค ำขอจะละทิง้ค ำขอโดยเจำ้หนำ้ทีแ่ละผูย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจจะลงนำมบนัทกึดงักลำ่ว และจะมอบส ำเนำบนัทกึควำม

บกพร่องดงักลำ่วใหผู้ย้ืน่ค ำขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ ำนำจไวเ้ป็นหลกัฐำน 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม  ฝ่ำยทะเบยีนรถ  ทีอ่ยู ่100 หมู ่
8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 
73000 โทรศพัท ์0-3426-1016 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ (ปิดรับช ำระเงนิเวลำ 15.30 น. ตำมระเบยีบ
กระทรวงกำรคลงั หำกไมส่ำมำรถช ำระเงนิไดท้นั ตอ้งมำ
ด ำเนนิกำรตอ่ในวนัถัดไป))  

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5.1 ชัว่โมง 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค ำขอและตรวจสอบหลักฐำนเบือ้งตน้ ทีฝ่่ำยตรวจสภำพรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

20 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

2) กำรพจิำรณำ 

- น ำรถเขำ้ตรวจสภำพ ทีฝ่่ำยตรวจสภำพรถ 
- ออกหนังสอืรับรองกำรตรวจสภำพรถ 

(หมำยเหต:ุ -)  

180 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด

นครปฐม 
 

3) กำรพจิำรณำ 
- ตรวจสอบหลักฐำนและผลกำรตรวจสภำพรถ ทีฝ่่ำยทะเบยีนรถ 

- ออกหมำยเลขทะเบยีนรถ 
- ค ำนวณคำ่ภำษีและคำ่ธรรมเนยีม 

(หมำยเหต:ุ -)  

40 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
- รับช ำระเงนิและออกใบเสร็จรับเงนิ พรอ้มเครือ่งหมำยแสดง

กำรเสยีภำษี 
- บนัทกึรำยกำรทำงทะเบยีน 

- ลงนำม 

- จำ่ยเรือ่งคนื พรอ้มรับแผน่ป้ำยทะเบยีนรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

70 นำท ี ส ำนักงำนขนสง่จังหวัด
นครปฐม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำใหค้รบถว้น) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำใหค้รบถว้น) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

3) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-แนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนผูม้อี ำนำจลงนำมใหค้รบ
ทกุคน 

-กรณีส ำเนำตอ้งลงลำยมอืชือ่ผูม้อี ำนำจลงนำมใหค้รบถว้นพรอ้ม
ประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี ในเอกสำรทกุฉบับ และแนบส ำเนำบตัร

ประจ ำตวัประชำชนผูม้อี ำนำจลงนำมทกุคน ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

4) 
 

ใบส ำคญักำรเปลีย่นชือ่ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่ และลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำให ้
ครบถว้น) 

กรมกำรปกครอง 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีไมม่ำด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง พรอ้มภำพถำ่ยบตัร
ประจ ำตวัประชำชนของผูม้อบอ ำนำจและผูรั้บมอบอ ำนำจ ) 

กรมกำรขนสง่ทำงบก 

6) 

 

หลกัฐำนกำรจดัใหม้ปีระกนัภยัตำม พ.ร.บ.คุม้ครองผูป้ระสบภยั

จำกรถ พ.ศ. 2535 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำใหค้รบถว้น) 

- 

7) 

 

สญัญำเขำ้รว่มกจิกำรขนสง่ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ถำ้มกีำรเขำ้ร่วมกจิกำรขนสง่) 

- 

8) 
 

เอกสำรเพิม่เตมิตำมแตล่ะกรณี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่หนงัสอืแสดงกำรจดทะเบยีนรถ 

(หมำยเหต:ุ (ตำมบญัชอีตัรำคำ่ธรรมเนยีมทำ้ย พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก 
พ.ศ. 2522))  

 คำ่ธรรมเนยีม 20 บำท 

  
 

2) คำ่ธรรมเนยีมแผน่ป้ำยทะเบยีนรถ (แผน่ละ) 

(หมำยเหต:ุ (ตำมบญัชอีตัรำคำ่ธรรมเนยีมทำ้ย พ.ร.บ.กำรขนสง่ทำงบก 
พ.ศ. 2522))  

 คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 

  
 

3) คำ่ภำษ ีตำมบญัชอีตัรำภำษรีถทำ้ย พ.ร.บ. กำรขนสง่ทำงบก พ.ศ. 

2522 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บำท 

  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนขนสง่จังหวัดนครปฐม  ทีอ่ยู ่100 หมู ่8 ถนนมำลยัแมน ต ำบลวงัตะก ูอ ำเภอเมอืง จังหวดันครปฐม 

73000 โทรศพัท ์0-3426-1011-13 ตอ่ 15,17,23 และ 0-3426-1020 
(หมำยเหต:ุ -)  

2) ศนูยค์ุม้ครองผูโ้ดยสำรและรับเรือ่งรอ้งเรยีน โทรศพัท ์1584 

(หมำยเหต:ุ -)  



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

3) ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวดันครปฐม ศำลำกลำงจังหวัดนครปฐม เลขที ่99 หมู ่6 ต ำบลถนนขำด อ ำเภอเมอืง จังหวัด

นครปฐม 73000 สำยดว่น 1567 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


