
คู่ม ือสําหร ับประชาชน : การแจ้งโอนและการแจ้งการได้ร ับกรรมส ิทธ�ิโดยทางมรดกหร ือโดย
พิน ัยกรรมของโบราณสถานท�ีขึ�นทะเบียนแล้ว (N) 
หน่วยงานท�ีให้บริการ : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
 
หล ักเกณฑ ์ว ิธีการ เง ื�อนไข (ถ้าม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 
 เป็นการ แจ ้งการโอนโบราณสถานท�ีขึ�นทะเบียนแล ้วให ้กรมศิลปากร หรือเป็นการแจ ้งการรับกรรมส ิทธ�ิในโบราณสถานที�
ข�ึนทะเบียนแล ้วโดยทางมรดกหรือพินยักรรมให ้กรมศิลปากรทราบ 
 การโอนโบราณสถาน หรือการรับกรรมส ิทธ�ิโบราณสถานใช ้ในกรณีท�ีเป็นโบราณสถานที �ขึ�นทะเบียนแล ้วเท่านั�น 
 กรณีการโอนโบราณสถานนั�น ผู้โอนจะต ้องแจ ้งช�ือและที�อยู่ของผู้โอนและผู้รับโอนและวันเดือนปีที�โอน 
 กรณีการรับกรรมสิทธ�ิโบราณสถานโดยทางมรดกหรือพินัยกรรม ผู้รับกรรมสิทธ�ิจะต ้องแจ ้งช�ือและที�อยู่ของผู้รับ
กรรมสิทธ�ิและเจ ้าของกรรมสิทธ�ิเดิม พร ้อมวันเดือนปีท�ีได ้รับกรรมสิทธ�ิ 
 ผู้โอนต ้องแจ ้งการโอนโบราณสถานต่อกรมศิลปากรภายใน 30 วัน นับแตว่ันโอน ทั�งน�ี เป็นไปตามมาตรา  12 วรรคหนึ�ง 
แห่ง พรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 ฯ 
 ผู้รับกรรมสิทธ�ิต ้องแจ ้งการรับกรรมสิทธ�ิต่อกรมศิลปากรภายใน 60 วัน นบัแต่วันได ้รับกรรมสิทธ�ิ ทั�งน�ี เป็นไปตามมาตรา  
12 วรรคสอง แห่ง พรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิพ.ศ. 2504 ฯ 
 ในกรณีมีผู้ท�ีได ้รับกรรมสิทธ�ิโบราณสถานเดียวกันหลายคนให ้มอบหมายให ้ผู้มีกรรมสิทธ�ิร่วมคนใดคนหน�ึงเป็นผู้แจ ้งการ
รับกรรมสิทธ�ิ ทั�งนี� เป็นไปตามมาตรา  12 วรรคสอง แห่ง พรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2504 ฯ 
 
 
หมายเหตุ : 1. กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต ้องหรือไม่ครบถ ้วน และไม่อาจแก ้ไข/เพิ�มเติมได ้ใน
ขณะนั�น ผู้รับคําขอและผู้ย�ืนคาํขอจะต ้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกัน พร ้อมกําหนด
ระยะเวลาให ้ผู้ย�ืนคําขอดาํเนินการแก ้ไข/เพิ�มเติม หากผู้ย�ืนคําขอไม่ดาํเนินการแก ้ไข/เพิ�มเติมได ้ภายในระยะเวลาท�ีกําหนด ผู้
รับคําขอจะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
       2. พนักงานเจ ้าหน ้าท�ีจะยังไม่พิจารณาคาํขอ และยังไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงาน จนกว่าผู้ย�ืนคาํขอจะดาํเนินการแก ้ไขคาํขอ
หรือย�ืนเอกสารเพ�ิมเติมครบถ ้วนตามบันทึกความบกพร่องน�ันเรียบร ้อยแล ้ว 
 
       3. ขั�นตอนการดําเนินงานตามคู่มือจะเร�ิมนับระยะเวลาตั�งแต่เจ ้าหน ้าท�ีตรวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามท�ีระบุไว ้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร ้อยแล ้ว 
 
       4. ทั�งน�ีจะมีการแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู้ย�ืนคาํขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วันท�ีพิจารณาแล ้วเสร็จ 
  
 

ช่องทางการให ้บริการ 
 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
กองโบราณคด ี
ที�อยู:่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุส ิต กรุงเทพฯ 
10300 
/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 1 ราชบุร ี
ที�อยู:่ 162 ถ.ไกรเพชร ต.หน ้าเมือง  
        อ.เมือง จ.ราชบุร ี70000            
โทรศพัท:์ 0 3232 3226-7 
พ�ืนที�บร ิการ : ราชบุร ีเพชรบุร ีประจวบคีรีขนัธ ์สมุทรสาคร 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 



สมุทรสงครามและสมุทรปราการ ยกเว ้นเขตอทุยานประวัต ิศาสตร์
พระนครคีร/ีติดต่อด ้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  
 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 2 สุพรรณบุร ี
ที�อยู:่ 17/1 ม. 4 ถ.มาลยัแมน ต.รั�วใหญ ่ 
        อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ี72000            
โทรศพัท:์ 0 3554 5466-7 
พ�ืนที�บร ิการ : สุพรรณบุร ีกาญจนบุร ีนครปฐม นนทบุรีและ
ปทุมธาน ียกเว ้นเขตอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์/ติดต่อด ้วย
ตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 3 พระนครศรีอยุธยา 
ที�อยู:่ ถ.อู่ทอง ต.ประตูชัย   
        อ.พระนครศรีอยุธยา 
        จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศพัท:์ 0 3524 2501 
พ�ืนที�บร ิการ : พระนครศรีอยุธยา นครนายก สระบุร ีอ่างทองและ
สิงห์บุร ียกเว ้นเขตอุทยานประวัต ิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา/ต ิดต่อ
ด ้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 4 ลพบุร ี
ที�อยู:่ ถ.พระยากําจัด ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุร ี  
       15000  
โทรศพัท:์ 0 3641 2510 
พ�ืนที�บร ิการ : ลพบุร ีชัยนาท นครสวรรค ์เพชรบูรณ์และอุทยัธาน ี
ยกเว ้นเขตอุทยานประวัต ิศาสตร์ศรีเทพ/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ 
หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 5 ปราจีนบุร ี
ที�อยู:่ ถ.ปราจีนอนุสรณ ์ต.หน ้าเมือง  
       อ.เมือง จ.ปราจีนบุร ี 25000 
โทรศพัท:์ 0 3721 1296 , 0 3721 2610 
พ�ืนที�บร ิการ : ปราจีนบุร ีฉะเช ิงเทรา ชลบุร ีจันทบุร ีระยอง ตราด
และสระแก ้ว/ต ิดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 6 สุโขทยั 
ที�อยู:่ 216 ม. 3 ถ.สายเมืองเก่า ต.เมืองเก่า  
       อ.เมือง จ.สุโขทยั  64210 
โทรศพัท:์ 0 5569 7364 
พ�ืนที�บร ิการ : สุโขทยั ตาก กําแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลกและ
อุตรดิตถ ์ยกเว ้นเขตอุทยานประวตัิศาสตร์สุโขทยั เขตอุทยาน
ประวัต ิศาสตร์ศรีสัชนาลัยและเขตอุทยานประวัต ิศาสตร์
กําแพงเพชร/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 7 เช ียงใหม่ 
ที�อยู:่ 451 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย ์ต.ช ้างเผือก  
       อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 



โทรศพัท:์ 0 5322 2262 
พ�ืนที�บร ิการ : เช ียงใหม ่เชียงราย ลาํพูน แม่ฮ่องสอน นา่น พะเยา 
แพร ่และลาํปาง/ต ิดต่อด ้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  
 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 8 ขอนแก่น 
ที�อยู:่ 193 ม. 13 ถ.กสิกรทุ่งสร ้าง ต.ในเมือง  
       อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 
โทรศพัท:์ 0 4324 2129 , 04333 7629 
พ�ืนที�บร ิการ : ขอนแก่น เลย หนองคาย หนองบัวลาํภ ูอุดรธาน ี
บึงกาฬ และสกลนคร 
ยกเว ้น เขตอุทยานประวัต ิศาสตร์ภูพระบาท/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ 
หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 9 อุบลราชธาน ี
       ที�อยู:่ 78 ม. 10 ซ.สีห์พนม ถ.เลี�ยงเมือง ต.แจระแม  
       อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี34000 
โทรศพัท:์ 0 4531 2845-6 
พ�ืนที�บร ิการ : อุบลราชธาน ีมุกดาหาร ยโสธร อํานาจเจริญ 
ร ้อยเอ็ด กาฬสินธุ ์และนครพนม/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถงึ วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 10 นครราชสีมา 
ที�อยู:่ 274 ม. 17 ถ.พิมาย-ชุมพวง ต.ในเมือง  
       อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 
โทรศพัท:์ 0 4447 1518 , 0 4428 5096 
พ�ืนที�บร ิการ : นครราชสีมา ชัยภูม ิบุรีรัมย ์สุร ินทร ์มหาสารคาม 
และศรีสะเกษ ยกเว ้นเขตอุทยานประวัต ิศาสตร์พิมายและเขต
อุทยานประวัต ิศาสตร์พนมรุ้งและเมืองต�ํา/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ 
หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บรกิารวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 11 สงขลา 
ที�อยู:่ 733 ม. 2 ถ.สี�แยกธนบด ีต.พะวง  
       อ.เมือง จ.สงขลา 90100 
โทรศพัท:์ 0 7433 0255-6 
พ�ืนที�บร ิการ : สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลงุ และ
ตรัง /ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 สถานที�ให ้บริการ 
(หมายเหต:ุ (พักเที�ยงเวลา 12:00 - 13:00 น.))  
สํานักศิลปากรท�ี 12 นครศรีธรรมราช 
ที�อยู:่ 328 ถ.ราชดาํเนิน   
       อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศพัท:์ 0 7535 6458 , 0 7532 4479 
พ�ืนที�บร ิการ : นครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธาน ีภูเก็ต ระนอง 
พังงา และกระบี�/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให ้บริการวัน จันทร์ ถ ึง วัน
ศุกร ์(ยกเว ้นวันหยุดท�ีทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที�ยง) 

 
ข �ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท�ีร ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนินการรวม : 8 วันทาํการ 
 

ลําด ับ ข ั�นตอน ระยะเวลา ส่วนท�ีร ับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 วันทาํการ กองโบราณคด ี



ลําด ับ ข ั�นตอน ระยะเวลา ส่วนท�ีร ับผิดชอบ 
 ผู้โอน หรือผู้รับกรรมส ิทธ�ิ หรือผู้ท�ีได ้รับมอบอํานาจย�ืน
หนังสือพร ้อมเอกสารหลักฐานตามท�ีกรมศิลปากรกําหนด 
เจ ้าหน ้าท�ีกรมศิลปากรตรวจสอบความถูกต ้องและครบถ ้วนของ
เอกสารหลักฐาน   
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได ้แก ่สํานักศิลปากรท�ี� 1-
12 ร่วมด ้วย))  

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 ตรวจสอบและบันทึกการเปล�ียนแปลงข ้อมูล  
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได ้แก ่สํานักศิลปากรท�ี� 1-
12 ร่วมด ้วย))  

1 วันทาํการ กองโบราณคด ี
 

3) การพิจารณา 
หน่วยงานที�รับผิดชอบนําเสนอหนงัสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรเพ�ือ
แจ ้งรับทราบการโอน หรือการรับกรรมสิทธ�ิโบราณสถาน 
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ได ้แก ่สํานักศิลปากรท�ี� 1-
12 ร่วมด ้วย))  

1 วันทาํการ กองโบราณคด ี
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
 อธิบดีกรมศิลปากรมีหนังสือแจ ้งรับทราบการโอน
โบราณสถาน หรือการรับกรรมสิทธ�ิโบราณสถานถ ึงผู้ย�ืน 
นบัตั�งแต่วันท�ีอธิบดีรับทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วันทาํการ กรมศิลปากร 
 

 
รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ 
ลําด ับ ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ�ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาคร ัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

หน ังสือแจ้งการโอน หรือแจ้งการร ับกรรมสิทธ�ิโบราณสถานที�กรม
ศิลปากรกําหนด 
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

กองโบราณคด ี

2) 
 

บ ัตรประชาชนและทะเบียนบ ้านของผู้โอน หรือผู้ร ับกรรมสิทธ�ิและ
หรือผู้ร ับกรรมสิทธ�ิร่วมทุกราย ในกรณผีู้ร ับกรรมสิทธ�ิเป็นนิติ
บุคคลให้ย�ืนหล ักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล 
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (นําเอกสารตวัจริงมาแสดงตอ่เจ ้าหน ้าท�ีเพื�อตรวจสอบ 
- หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร กรมการปกครอง/กรมพัฒนาธุรก ิจ
การค ้า) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

บ ัตรประชาชนและทะเบียนบ ้านของผู้ร ับโอนในกรณผีู้ร ับ
กรรมสิทธ�ิเป็นนิติบุคคลให้ย�ืนหล ักฐานแสดงการเป็นนิติบุคคล 
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (นําเอกสารตวัจริงมาแสดงตอ่เจ ้าหน ้าท�ีเพื�อตรวจสอบ) 

กรมการปกครอง 

4) 
 

เอกสารหล ักฐานการโอน ( เอกสารการจดทะเบ ียนท�ีดิน ฯลฯ) หรือ
เอกสารหล ักฐานการร ับกรรมสิทธ�ิ (เอกสารพิน ัยกรรม เอกสาร
แสดงสิทธ�ิการร ับมรดก ฯลฯ) 
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (นําเอกสารตวัจริงมาแสดงตอ่เจ ้าหน ้าท�ีเพื�อตรวจสอบ) 

กรมที�ดิน 

5) 
 

ในกรณมีอบหมายผู้อ�ืนทําการแทนต้องมีเอกสารการร ับมอบ
อํานาจ พร้อมสําเนาบ ัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้ทําการแทน พร้อมร ับรองสําเนาถูกต้อง 
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด 
สําเนา 2 ชุด 

- 



ลําด ับ ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ�ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาคร ัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (ทั�งนี�ไม่ขดัตอ่มาตรการอํานวยความสะดวกและลดภาระแก่
ประชาชน) 

 
ค่าธรรมเนียม 

ลําด ับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
ไม่มีข ้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบร ิการ 

ลําด ับ ช่องทางการร ้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนย์รับเร�ืองร ้องเรียนของกรมศิลปากร ถ.หน ้าพระธาต ุแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

10200 
(หมายเหต:ุ (ถ ้าการบริการไม่เป็นไปตามข ้อตกลงท�ีระบุไว ้ข ้างต ้น))  

2)  กองโบราณคด ี81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวช ิระ เขตดสุ ิต กรุงเทพฯ 10300  
(หมายเหต:ุ (ถ ้าการบริการไม่เป็นไปตามข ้อตกลงท�ีระบุไว ้ข ้างต ้น ))  

3) สํานักศิลปากรในเขตพ�ืนที�/หน่วยงานบร ิการท�ีรับยื�นเอกสาร (ที�อยู่ตามท�ีระบุไว ้ข ้างต ้น) 
(หมายเหต:ุ (ถ ้าการบริการไม่เป็นไปตามข ้อตกลงท�ีระบุไว ้ข ้างต ้น ))  

4)  เว็บไซต์ของกรมศิลปากร www.finearts.go.th 
(หมายเหต:ุ (ถ ้าการบริการไม่เป็นไปตามข ้อตกลงท�ีระบุไว ้ข ้างต ้น))  

5) ศูนย์ปฏิบัต ิการตอ่ต ้านการทจุริต สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เลขที� 10 ถ.เทียนร่วมม ิตร แขวงห ้วยขวาง เขต
ห ้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรสาร 0 2209 3561-62 
(หมายเหต:ุ -)  

6) ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุ ิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุ ิต กทม. 10300))  

7) ศูนย์รับเร�ืองร ้องเรียนการทุจร ิตในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั�น 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตาํบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเร�ืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนตา่งชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคู่ม ือการกรอก 

ลําด ับ ชื�อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 

เอกสารฉบับน�ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข ้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที�คู่มือมีผลบังคับใช:้ 05/08/2562 

http://www.info.go.th/

