ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
หน่วยงานที่ผา่ นการคัดกรองเอกสาร
1 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์
2 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอบ้ำนแหลม
3 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบำงคนที
4 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดรำชบุรี
5 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอกะเปอร์
6 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอชะอำ
7 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
8 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำคลองท่อม
9 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
10 สำนักงำนที่ดินจังหวัดลำพูน สำขำแม่ทำ
11 สำนักงำนที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
12 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสุโขทัย
13 สำนักงำนทีิดิ่ นจังหวัดชลบุรี สำขำพนัสนิคม
14 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสะเดำ
15 สำนักทะเบียนอำเภอศรีรำชำ
16 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอละแม
17 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนี สำขำหนองฉำง
18 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครสวรรค์
19 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดกำแพงเพชร
20 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอสูงเม่น
21
22
23
24
25

เพชรบูรณ์
เพชรบุรี
สมุทรสงครำม
รำชบุรี
ระนอง
เพชรบุรี
ลำพูน
กระบี่
สระบุรี
ลำพูน
ศรีสะเกษ
สุโขทัย
ชลบุรี
สงขลำ
ชลบุรี
ชุมพร
อุทัยธำนี
นครสวรรค์
กำแพงเพชร
แพร่

ศูนย์บริหำรรำชกำรฉับไว ใสสะอำด (Bangkok Fast & Clear : BFC)
สำนักงำนเขตบำงพลัด

กรุงเทพมหำนคร

สำนักงำนที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ำวังผำ จังหวัดน่ำน
สำนักงำนที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำขำหัวหิน
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง

แม่ฮ่องสอน
น่ำน
ประจวบคีรีขันธ์
กรุงเทพมหำนคร

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
26 สำนักงำนที่ดินจังหวัดรำชบุรี สำขำบ้ำนโป่ง
27 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำร้องกวำง
28 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสมุทรปรำกำร
29 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
30 สำนักทะเบียนอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
31 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพำน
32 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำอ่ำวลึก
33 สำนักงำนที่ดินจังหวัดหนองคำย สำขำท่ำบ่อ
34 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จังหวัดยะลำ
35 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำนครศรีธรรมรำช
36 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพังงำ
37 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำพิมำย
38 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนนทบุรี สำขำปำกเกร็ด
39 สำนักงำนประปำสำขำสุขุมวิท และสำนักงำนประปำสำขำพระโขนง
40 สำนักงำนที่ดินจังหวัดชัยภูมิ
41 สำนักงำนที่ดินจังหวัดลพบุรี สำขำพัฒนำนิคม
42 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครปฐม สำขำกำแพงแสน
43 สำนักงำนที่ดินจังหวัดมหำสำรคำม
44 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองพะเยำ
45 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพัทลุง
46 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระพุทธบำท จังหวัดสระบุรี
47 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้ำนโฮ่ง
48 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสมเด็จ
49 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำครังสิต
50 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนำยำยอำม จังหวัดจันทบุรี
51 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสอง
52 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเด่นชัย

รำชบุรี
แพร่
สมุทรปรำกำร
ร้อยเอ็ด
เชียงใหม่
เชียงรำย
กระบี่
หนองคำย
ยะลำ
นครศรีธรรมรำช
พังงำ
นครรำชสีมำ
นนทบุรี
กรุงเทพมหำนคร
ชัยภูมิ
ลพบุรี
นครปฐม
มหำสำรคำม
พะเยำ
พัทลุง
สระบุรี
ลำพูน
กำฬสินธุ์
ปทุมธำนี
จันทบุรี
แพร่
แพร่

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
53 สำนักงำนประปำสำขำบำงเขน
54 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สำขำหล่มสัก ส่วนแยกเขำค้อ
55 หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร
56 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเกำะคำ
57 สำนักงำนที่ดินจังหวัดปทุมธำนี สำขำธัญบุรี
58 สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
59 ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบอำเภอสูงเม่น
60 สำนักงำนที่ดินจังหวัดรำชบุรี สำขำจอมบึง
61 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำขำหำงดง
62 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
63 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี
64 สำนักทะเบียนอำเภอแม่ใจ
65 สำนักทะเบียนอำเภอองครักษ์
66 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดงเจริญ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร
67 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเทพำ
68 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำตะกั่วป่ำ
69 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอสอง
70 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำนครสวรรค์
71 สำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร สำขำหนองแขม
72 สำนักทะเบียนอำเภอศรีมหำโพธิ
73 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำนำงรอง
74 สำนักงำนประปำสำขำภำษีเจริญ กำรประปำนครหลวง
75 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงรำย สำขำเชียงของ
76 สำนักงำนประปำสำขำมหำสวัสดิ์
77 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอเกำะลันตำ
78 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอพนม
79 สำนักงำนที่ดินจังหวัดกำญจนบุรี

กรุงเทพมหำนคร
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหำนคร
ลำปำง
ปทุมธำนี
สระบุรี
แพร่
รำชบุรี
เชียงใหม่
ศรีสะเกษ
สุพรรณบุรี
พะเยำ
นครนำยก
พิจิตร
สงขลำ
พังงำ
แพร่
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหำนคร
เชียงรำย
นนทบุรี
กระบี่
สุรำษฎร์ธำนี
กำญจนบุรี

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
80 สำนักงำนที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สำขำขุขันธ์
81 สำนักทะเบียนอำเภอกันทรวิชัย
82 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอห้วยยอด
83 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอหนองบัวแดง
84 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครปฐม สำขำสำมพรำน
85 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอรัตภูมิ
86 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำย่อยอำเภอควนเนียง
87 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอคูเมือง
88 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอโนนสูง
89 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสุไหงโก-ลก
90 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอตำกใบ
91 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำด่ำนช้ำง
92 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอตะพำนหิน
93 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยบ้ำนเขำหลัก
94 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอรือเสำะ
95 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอเทพำ
96 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอสะบ้ำย้อย
97 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอสิเกำ
98 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอนครหลวง
99 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงรำย สำขำเชียงแสน
100 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ใจ
101 สำนักทะเบียนอำเภอท่ำวังผำ
102 สำนักทะเบียนอำเภอวังชิ้น
103 สำนักงำนที่ดินจังหวัดลำปำง สำขำเกำะคำ
104 สำนักงำนที่ดินจังหวัดชัยนำท
105 สำนักงำนที่ดินจังหวัดลำปำง สำขำแจ้ห่ม
106 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สำขำไชยำ

ศรีสะเกษ
มหำสำรคำม
ตรัง
ชัยภูมิ
นครปฐม
สงขลำ
สงขลำ
บุรีรัมย์
นครรำชสีมำ
นรำธิวำส
นรำธิวำส
สุพรรณบุรี
พิจิตร
พังงำ
นรำธิวำส
สงขลำ
สงขลำ
ตรัง
พระนครศรีอยุธยำ
เชียงรำย
พะเยำ
น่ำน
แพร่
ลำปำง
ชัยนำท
ลำปำง
สุรำษฎร์ธำนี

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
107 สำนักทะเบียนอำเภอบ้ำนฉำง
108 ห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ วัดรัชฎำธิษฐำนรำชวรวิหำร
109 สำนักงำนที่ดินกรุงเทพมหำนคร สำขำห้วยขวำง
110 สำนักงำนที่ดินจังหวัดลำปำง สำขำงำว
111 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำวำรินชำรำบ
112 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอปัว
113 สำนักงำนที่ดินจังหวัดแพร่ สำขำสอง
114 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอคอนสวรรค์
115 สำนักงำนที่ดินจังหวัดปทุมธำนี สำขำคลองหลวง
116 สำนักงำนที่ดินจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำมะกำ
117 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำระยอง
118 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอร้องกวำง
119 สำนักงำนที่ดินจังหวัดยโสธร
120 สำนักงำนที่ดินจังหวัดยโสธร สำขำมหำชนะชัย
121 สำนักงำนที่ดินจังหวัดมหำสำรคำม สำขำเชียงยืน
122 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำวังน้อย
123 สำนักงำนที่ดินจังหวัดกำญจนบุรี สำขำพนมทวน
124 สำนักงำนที่ดินจังหวัดปทุมธำนี
125 สำนักงำนที่ดินจังหวัดชุมพร
126 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอ่ำงทอง
127 สำนักงำนที่ดินจังหวัดลำพูน สำขำป่ำซำง
128 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพิจิตร
129 สำนักงำนที่ดินจังหวัดแพร่ สำขำสูงเม่น
130 สำนักงำนที่ดินจังหวัดรำชบุรี
131 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพะเยำ สำขำจุน
132 สำนักงำนที่ดินจังหวัดแพร่ สำขำลอง
133 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภออุทัย

ระยอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ลำปำง
อุบลรำชธำนี
น่ำน
แพร่
ชัยภูมิ
ปทุมธำนี
กำญจนบุรี
ระยอง
แพร่
ยโสธร
ยโสธร
มหำสำรคำม
พระนครศรีอยุธยำ
กำญจนบุรี
ปทุมธำนี
ชุมพร
อ่ำงทอง
ลำพูน
พิจิตร
แพร่
รำชบุรี
พะเยำ
แพร่
พระนครศรีอยุธยำ

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
134 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสงขลำ สำขำสะเดำ
135 สำนักงำนที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
136 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนบึง
137 สำนักงำนที่ดินจังหวัดน่ำน สำขำปัว
138 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำขำสันป่ำตอง
139 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครนำยก สำขำองครักษ์
140 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสระบุรี สำขำหนองแค
141 สำนักงำนที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
142 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอองครักษ์
143 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสุโขทัย สำขำศรีสัชนำลัย
144 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพิษณุโลก สำขำบำงระกำ
145 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำสองพี่น้อง
146 สำนักงำนที่ดินจังหวัดระยอง สำขำแกลง
147 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครปฐม
148 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอสทิงพระ
149 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดนครนำยก
150 สำนักทะเบียนอำเภอเด่นชัย
151 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชนบท
152 สำนักงำนที่ดินจังหวัดมหำสำรคำม สำขำวำปีปทุม
153 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอยำงตลำด
154 สำนักงำนที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรำ สำขำพนมสำรคำม
155 สำนักงำนเขตพระโขนง
156 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอหนองบุญมำก
157 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนี
158 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอละงู
159 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพะเยำ สำขำเชียงคำ
160 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอุทัยธำนี สำขำบ้ำนไร่

สงขลำ
ประจวบคีรีขันธ์
ชลบุรี
น่ำน
เชียงใหม่
นครนำยก
สระบุรี
ร้อยเอ็ด
นครนำยก
สุโขทัย
พิษณุโลก
สุพรรณบุรี
ระยอง
นครปฐม
สงขลำ
นครนำยก
แพร่
ขอนแก่น
มหำสำรคำม
กำฬสินธุ์
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
อุทัยธำนี
สตูล
พะเยำ
อุทัยธำนี

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
161 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญำกร
162 สำนักงำนที่ดินจังหวัดลำพูน สำขำลี้
163 สำนักงำนที่ดินจังหวัดกระบี่
164 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองเขื่อน
165 สำนักงำนที่ดินจังหวัดลพบุรี สำขำบ้ำนหมี่
166 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
167 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำย่อยอำเภอเขำชัยสน
168 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมรำช สำขำฉวำง
169 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สำขำจอมทอง
170 สำนักทะเบียนอำเภอเขำคิชฌกูฏ
171 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำปทุมธำนี
172 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำศรีเชียงใหม่
173 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอภูเวียง
174 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอกระนวน
175 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำแพร่
176 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอ้อมน้อย
177 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอผักไห่
178 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำย่อยอำเภอป่ำบอน
179 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอป่ำโมก
180 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอโนนสัง
181 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอสำมโคก
182 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอวัฒนำนคร
183 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอโพธิ์ทอง
184 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคบ้ำนหินกอง
185 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอชุมพลบุรี
186 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำกุยบุรี
187 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำจุน

กรุงเทพมหำนคร
ลำพูน
กระบี่
ฉะเชิงเทรำ
ลพบุรี
สุรำษฎร์ธำนี
พัทลุง
นครศรีธรรมรำช
เชียงใหม่
จันทบุรี
ปทุมธำนี
หนองคำย
ขอนแก่น
ขอนแก่น
แพร่
นครปฐม
พระนครศรีอยุธยำ
พัทลุง
อ่ำงทอง
หนองบัวลำภู
ปทุมธำนี
สระแก้ว
อ่ำงทอง
สระบุรี
สุรินทร์
ประจวบคีรีขันธ์
พะเยำ

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
188 สำนักงำนที่ดินจังหวัดหนองคำย
189 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอบ้ำนนำ
190 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอบ้ำนแท่น
191 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกันทรวิชัย
192 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงของ
193 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำเมืองพล
194 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำลพบุรี
195 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอวิเศษชัยชำญ
196 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครปฐม สำขำนครชัยศรี
197 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำท่ำวังผำ
198 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอด่ำนซ้ำย
199 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 46 กันตำรัติอุทิศ
200 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอแม่ริม
201 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
202 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำตรำด
203 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองตรัง
204 สำนักงำนที่ดินจังหวัดกระบี่ สำขำคลองท่อม
205 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอประจันตคำม
206 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสนำมชัยเขต
207 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 53 ทุ่งสองห้อง
208 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอศรีมหำโพธิ
209 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจตุรพักตรพิมำน จังหวัดร้อยเอ็ด
210 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำแม่ฮ่องสอน
211 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอแม่สะเรียง
212 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอท่ำตะโก
213 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสุโขทัย
214 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอฮอด

หนองคำย
นครนำยก
ชัยภูมิ
มหำสำรคำม
เชียงรำย
ขอนแก่น
ลพบุรี
อ่ำงทอง
นครปฐม
น่ำน
เลย
กรุงเทพมหำนคร
เชียงใหม่
ชลบุรี
ตรำด
ตรัง
กระบี่
ปรำจีนบุรี
ฉะเชิงเทรำ
กรุงเทพมหำนคร
ปรำจีนบุรี
ร้อยเอ็ด
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
นครสวรรค์
สุโขทัย
เชียงใหม่

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
215 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอป่ำซำง
216 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอบ้ำนโฮ่ง
217 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอชัยบำดำล
218 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอลี้
219 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่ำน
220 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนดุง
221 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอบ้ำนสร้ำง
222 สำนักงำนที่ดินจังหวัดระยอง
223 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอจุน
224 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอแม่ทะ
225 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำคลองใหญ่
226 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแกลง
227 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอุบลรำชธำนี สำขำพิบูลมังสำหำร
228 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสงขลำ
229 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำฮอด
230 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอวิเชียรบุรี
231 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำภูเขียว
232 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำกระนวน
233 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำชำอำเภอสันกำแพง
234 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอเชียงคำ
235 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอเวียงชัย
236 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ำตะเกียบ
237 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสงขลำ
238 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอแม่แตง
239 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำพยัคฆภูมิพิสัย
240 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงรำย สำขำเวียงชัย
241 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพนมสำรคำม

ลำพูน
ลำพูน
ลพบุรี
ลำพูน
น่ำน
อุดรธำนี
ปรำจีนบุรี
ระยอง
พะเยำ
ลำปำง
ตรำด
ระยอง
อุบลรำชธำนี
สงขลำ
เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
ชัยภูมิ
ขอนแก่น
เชียงใหม่
พะเยำ
เชียงรำย
ฉะเชิงเทรำ
สงขลำ
เชียงใหม่
มหำสำรคำม
เชียงรำย
ฉะเชิงเทรำ

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
242 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำจอมทอง
243 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเชียงรำย สำขำเทิง ส่วนแยกพญำเม็งรำย
244 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอห้ำงฉัตร
245 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครพนม
246 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำอำเภอเถิน
247 สำนักทะเบียนอำเภอจตุรพักตรพิมำน
248 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเด่นชัย
249 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชุมแพ
250 สำนักทะเบียนอำเภอวังทรำยพูน
251 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหนองไผ่
252 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำละงู
253 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชนแดน
254 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำวิเชียรบุรี
255 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบำงมูลนำก
256 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหล่มสัก
257 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพิจิตร
258 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำฝำง
259 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำแม่ขะจำน
260 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหนองเรือ
261 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอบ้ำนโป่ง
262 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
263 กำรประปำส่วนภูมิภำค สำขำสุวรรณภูมิ
264 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอมะขำม
265 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอเขำชะเมำ
266 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำบำงน้ำเปรี้ยว
267 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอนำยำยอำม
268 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำบำงปะกง

เชียงใหม่
เชียงรำย
ลำปำง
นครพนม
ลำปำง
ร้อยเอ็ด
แพร่
ขอนแก่น
พิจิตร
เพชรบูรณ์
สตูล
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
พิจิตร
เพชรบูรณ์
พิจิตร
เชียงใหม่
ลำปำง
ขอนแก่น
รำชบุรี
ศรีสะเกษ
ร้อยเอ็ด
จันทบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรำ
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรำ

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
269 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำบำงคล้ำ
270 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอบ่อไร่
271 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอแก่งหำงแมว
272 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอเกำะช้ำง
273 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอเขำคิชฌกูฏ
274 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำห้วยยอด
275 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสุรินทร์
276 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบำงปะกง
277 กำรไฟฟ้ำนครหลวงเขตสมุทรปรำกำร
278 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่
279 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอไพรบึง
280 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำศรีสงครำม
281 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอคำชะอี
282 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอตำกฟ้ำ
283 สำนักทะเบียนอำเภอเชียงแสน
284 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอตำคลี
285 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอปรำสำท
286 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดสมุทรสำคร
287 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนหมี่
288 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้ำนโพธิ์
289 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอสุวรรณภูมิ
290 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธำนี
291 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอโพนทอง
292 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเทิง
293 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอเทพำรักษ์
294 สำนักทะเบียนอำเภอเชียงของ
295 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำน่ำน

ฉะเชิงเทรำ
ตรำด
จันทบุรี
ตรำด
จันทบุรี
ตรัง
สุรินทร์
ฉะเชิงเทรำ
สมุทรปรำกำร
เชียงใหม่
ศรีสะเกษ
นครพนม
มุกดำหำร
นครสวรรค์
เชียงรำย
นครสวรรค์
สุรินทร์
สมุทรสำคร
ลพบุรี
ฉะเชิงเทรำ
ร้อยเอ็ด
อุดรธำนี
ร้อยเอ็ด
เชียงรำย
นครรำชสีมำ
เชียงรำย
น่ำน

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
296 สำนักงำนเขตทวีวัฒนำ
297 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอโนนดินแดง
298 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำแม่สะเรียง
299 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำชะอวด
300 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเถิน
301 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอหนองหงส์
302 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 21 วัดธำตุทอง
303 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำสำมชุก
304 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอกำบเชิง
305 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนโป่ง
306 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอโชคชัย
307 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอดอนตำล
308 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดพิจิตร
309 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอเกษตรวิสัย
310 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอเมืองสรวง
311 สำนักงำนออกหนังสือผ่ำนแดนอำเภอเชียงของ
312 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำอุดรธำนี
313 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอบุณฑริก
314 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอโกสุมพิสัย
315 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอม่วงสำมสิบ
316 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคจังหวัดร้อยเอ็ด
317 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอสองพี่น้อง
318 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค อำเภอตระกำรพืชผล
319 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสระแก้ว
320 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรำชสำส์น
321 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเสนำ
322 ศูนย์แห่งกำรบริกำรนำนำชำตินครอุดรธำนี

กรุงเทพมหำนคร
บุรีรัมย์
แม่ฮ่องสอน
นครศรีธรรมรำช
ลำปำง
บุรีรัมย์
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
สุรินทร์
รำชบุรี
นครรำชสีมำ
มุกดำหำร
พิจิตร
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
เชียงรำย
อุดรธำนี
อุบลรำชธำนี
มหำสำรคำม
อุบลรำชธำนี
ร้อยเอ็ด
สุพรรณบุรี
อุบลรำชธำนี
สระแก้ว
ฉะเชิงเทรำ
พระนครศรีอยุธยำ
อุดรธำนี

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
323 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัฒนำนคร
324 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเบตง
325 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอเลำขวัญ
326 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำแม่แตง
327 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
328 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระยอง
329 ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองนครนำยก
330 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอนำโพธิ์
331 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำยะหำ
332 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสว่ำงแดนดิน
333 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบึงกำฬ
334 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอจักรำช
335 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอละหำนทรำย
336 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอกระสัง
337 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุ่งช้ำง จังหวัดน่ำน
338 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปำง
339 สำนักงำนประปำสำขำลำดพร้ำว
340 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น
341 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอบ้ำนเขว้ำ
342 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำโพนพิสัย
343 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำมวกเหล็ก
344 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
345 สำนักทะเบียนอำเภอพนมสำรคำม
346 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำคลองหลวง
347 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำท้ำยเหมือง
348 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำนครนำยก
349 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสำยบุรี

สระแก้ว
ยะลำ
กำญจนบุรี
เชียงใหม่
อุบลรำชธำนี
ระยอง
นครนำยก
บุรีรัมย์
ยะลำ
สกลนคร
บึงกำฬ
นครรำชสีมำ
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
น่ำน
ลำปำง
กรุงเทพมหำนคร
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
หนองคำย
สระบุรี
นครรำชสีมำ
ฉะเชิงเทรำ
ปทุมธำนี
พังงำ
นครนำยก
ปัตตำนี

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
350 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำธัญบุรี
351 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพระพุทธบำท
352 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำย่อยอำเภอเนินสง่ำ
353 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำละหำนทรำย
354 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำโนนสูง
355 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำศรีรำชำ
356 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนโฮ่ง
357 สำนักงำนหนังสือผ่ำนแดนอำเภอแม่สำย

ปทุมธำนี
สระบุรี
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
นครรำชสีมำ
ชลบุรี
ลำพูน
เชียงรำย

หน่วยงานที่ไม่ผา่ นการคัดกรองเอกสารสามารถเข้าดูรายละเอียดคาชี้แจงเหตุผลหรือข้อเสนอแนะ
ได้ที่เว็บไซต์ www.psc.opm.go.th หัวข้อศูนย์ราชการสะดวก โดยใส่เลขที่ใบสมัครของหน่วยงาน
ในการค้นหาข้อมูล (ช่องทางเดียวกันกับการสมัคร) ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

สำนักทะเบียนอำเภอบ้ำนหมี่
สำนักทะเบียนอำเภอบำงระกำ
สำนักงำนออกหนังสือผ่ำนแดนชั่วครำวอำเภอเมืองยะลำ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสำคร
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคอำเภอแม่สอด
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสมุทรสำคร
สำนักงำนออกหนังสือผ่ำนแดนอำเภอสุไหงโก-ลก
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสะบ้ำย้อย จังหวัดสงขลำ
สำนักงำนที่ดินจังหวัดสกลนคร
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมพิรำม
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระปรแดง
สำนักงำนที่ดินจังหวัดสตูล
สำนักทะเบียนอำเภอเสริมงำม
สำนักทะเบียนอำเภอแม่ฟ้ำหลวง
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสหัสขันธ์
ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้ำนสร้ำง

ลพบุรี
พิษณุโลก
ยะลำ
สมุทรสำคร
ตำก
สมุทรสำคร
นรำธิวำส
สงขลำ
สกลนคร
พิษณุโลก
สมุทรปรำกำร
สตูล
ลำปำง
เชียงรำย
กำฬสินธุ์
ปรำจีนบุรี

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
17 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทะเลบก
18 สำนักทะเบียนอำเภอป่ำซำง จังหวัดลำพูน
19 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองบึงกำฬ
20 สำนักทะเบียนอำเภอกัลยำณิวัฒนำ
21 สำนักทะเบียนอำเภอชุมแสง
22 ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบอำเภอเมืองอุทัยธำนี จังหวัดอุทัยธำนี
23 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพยุหะคีรี
24 สำนักทะเบียนอำเภอเขวำสินรินทร์
25 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
26 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองระนอง
27 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตำคลี จังหวัดนครสวรรค์
28 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองภูเก็ต
29 ที่ว่ำกำรอำเภอพบพระ
30 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชนบท
31 สำนักทะเบียนอำเภอพรหมพิรำม
32 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนำทวี
33 สำนักทะเบียนอำเภอกุดรัง
34 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเวียงเก่ำ จังหวัดขอนแก่น
35 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหำดใหญ่
36 ที่ว่ำกำรอำเภอปรำณบุรี
37 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองแพร่
38 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคลองหอยโข่ง
39 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสทิงพระ
40 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี
41 สำนักงำนหนังสือผ่ำนแดนอำเภอเเว้ง
42 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 34 โพธิ์ศรี
43 สำนักทะเบียนอำเภอภูผำม่ำน

สุพรรณบุรี
ลำพูน
บึงกำฬ
เชียงใหม่
นครสวรรค์
อุทัยธำนี
นครสวรรค์
สุรินทร์
พัทลุง
ระนอง
นครสวรรค์
ภูเก็ต
ตำก
ขอนแก่น
พิษณุโลก
สงขลำ
มหำสำรคำม
ขอนแก่น
สงขลำ
ประจวบคีรีขันธ์
แพร่
สงขลำ
สงขลำ
ลพบุรี
นรำธิวำส
กรุงเทพมหำนคร
ขอนแก่น

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
44 สำนักทะเบียนอำเภอชุมแพ
45 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงกล่ำ
46 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมแพ
47 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้ำนลำด
48 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองเพชรบุรี
49 ที่ทำกำรปกครองอำเภอโพธิ์ตำก
50 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองหนองคำย
51 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเฝ้ำไร่
52 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเพชรบุรี
53 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
54 ศุนย์ดำรงธรรมอำเภอระโนด
55 ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองแพร่
56 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอผักไห่
57 สำนักทะเบียนอำเภอไชยำ
58 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรัตภูมิ
59 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวัดโบสถ์
60 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังชิ้น
61 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองเลย
62 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจะนะ
63 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสุโขทัย
64 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหัวตะพำน
65 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองพัทลุง
66 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกระแสสินธุ์
67 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเหนือคลอง
68 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำท่ำเรือ
69 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองชุมพร
70 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนครพนม

ขอนแก่น
สงขลำ
ขอนแก่น
เพชรบุรี
เพชรบุรี
หนองคำย
หนองคำย
หนองคำย
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
สงขลำ
แพร่
พระนครศรีอยุธยำ
สุรำษฎร์ธำนี
สงขลำ
พิษณุโลก
แพร่
เลย
สงขลำ
สุโขทัย
อำนำจเจริญ
พัทลุง
สงขลำ
กระบี่
พระนครศรีอยุธยำ
ชุมพร
นครพนม

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
71 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกระบี่
72 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอรัตนวำปี จังหวัดหนองคำย
73 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอ่ำงทอง
74 เทศบำลตำบลท่ำวังตำล
75 สำนักทะเบียนอำเภออุบลรัตน์
76 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสะเดำ
77 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอเวียงสำ จังหวัดน่ำน
78 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสิงหนคร
79 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคำย
80 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอควนเนียง
81 สำนักงำนอำเภอเขำสวนกวำง
82 สำนักทะเบียนอำเภอทับคล้อ
83 สำนักงำนที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สำขำแก้งคร้อ
84 สำนักทะเบียนอำเภอวังน้อย
85 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภูเวียง
86 สำนักทะเบียนอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
87 สำนักงำนออกหนังสือผ่ำนแดนอำเภอเมืองหนองคำย
88 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนำท
89 สำนักทะเบียนอำเภอท่ำอุเทน
90 สำนักทะเบียนอำเภอบำงพลี
91 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงกระทุ่ม
92 สำนักทะเบียนอำเภอสูงเม่น
93 สำนักงำนออกหนังสือผ่ำนแดนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อำเภอสะเดำ
94 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงกลำง
95 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำลูกกำ
96 สำนักทะเบียนอำเภอลำลูกกำ
97 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองบุรีรัมย์

กระบี่
หนองคำย
อ่ำงทอง
เชียงใหม่
ขอนแก่น
สงขลำ
น่ำน
สงขลำ
หนองคำย
สงขลำ
ขอนแก่น
พิจิตร
ชัยภูมิ
พระนครศรีอยุธยำ
ขอนแก่น
สระบุรี
หนองคำย
ชัยนำท
นครพนม
สมุทรปรำกำร
พิษณุโลก
แพร่
สงขลำ
น่ำน
ปทุมธำนี
ปทุมธำนี
บุรีรัมย์

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
98 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
99 ที่ทำกำรปกครองอำเภอเทพสถิต
100 ที่ทำกำรปกครองอำเภอวังน้อย
101 สำนักทะเบียนอำเภอหนองกุงศรี
102 สำนักทะเบียนอำเภอสตึก
103 สำนักทะเบียนอำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
104 ที่ว่ำกำรอำเภอควนขนุน
105 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสังคม
106 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
107 ที่ว่ำกำรอำเภอแม่จัน
108 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสวรรคโลก
109 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
110 สำนักทะเบียนอำเภอศรีบรรพต
111 สำนักทะเบียนอำเภอบ้ำนแพรก
112 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองระนอง
113 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 32 มำริษ ตินตมุสิก
114 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 27 จันทร์ ฉิมไพบูลย์
115 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุ่งสง
116 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงซ้ำย
117 ที่ว่ำกำรอำเภอแม่สะเรียง
118 สำนักทะเบียนอำเภอพนำ
119 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
120 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
121 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภูเพียง
122 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
123 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลบ้ำนขำม
124 สำนักทะเบียนอำเภอโคกโพธิ์

สระบุรี
ชัยภูมิ
พระนครศรีอยุธยำ
กำฬสินธุ์
บุรีรัมย์
สุรำษฎร์ธำนี
พัทลุง
หนองคำย
แม่ฮ่องสอน
เชียงรำย
สุโขทัย
น่ำน
พัทลุง
พระนครศรีอยุธยำ
ระนอง
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
นครศรีธรรมรำช
พระนครศรีอยุธยำ
แม่ฮ่องสอน
อำนำจเจริญ
ยโสธร
สุพรรณบุรี
น่ำน
แม่ฮ่องสอน
หนองบัวลำภู
ปัตตำนี

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
125 สำนักทะเบียนอำเภอยะรัง
126 สำนักทะเบียนอำเภอหนองจิก
127 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยะรัง
128 สำนักทะเบียนอำเภอระโนด
129 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองปัตตำนี
130 สำนักทะเบียนอำเภอปะนำเระ
131 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
132 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโคกโพธิ์
133 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองแวง
134 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภำชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
135 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ลำน
136 สำนักทะเบียนอำเภอมำยอ
137 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ริม
138 สำนักทะเบียนอำเภอวัดเพลง
139 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองปัตตำนี
140 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอไม้แก่น
141 สำนักทะเบียนอำเภอทุ่งยำงแดง
142 สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
143 สำนักทะเบียนอำเภอไม้แก่น
144 เทศบำลตำบลหนองสองห้อง
145 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำยบุรี
146 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุ่งยำงแดง
147 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอวชิรบำรมี
148 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองมุกดำหำร
149 สำนักทะเบียนอำเภอวังทอง
150 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชุมพร
151 สำนักงำนที่ดินจังหวัดชุมพร สำขำปะทิว

ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
สงขลำ
ปัตตำนี
ปัตตำนี
อุบลรำชธำนี
ปัตตำนี
อุดรธำนี
พระนครศรีอยุธยำ
ปัตตำนี
ปัตตำนี
เชียงใหม่
รำชบุรี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
บุรีรัมย์
ปัตตำนี
ขอนแก่น
ปัตตำนี
ปัตตำนี
พิจิตร
มุกดำหำร
พิษณุโลก
ชุมพร
ชุมพร

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
152 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมำยอ
153 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 4 ดินแดง
154 สำนักทะเบียนอำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
155 สำนักทะเบียนอำเภอห้วยยอด
156 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 29 ช่วง นุขเนตร
157 สำนักทะเบียนอำเภอแม่ลำน
158 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยะหริ่ง
159 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกะพ้อ
160 สำนักทะเบียนอำเภอกะพ้อ
161 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนำโยง
162 สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
163 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปะนำเระ
164 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงพลี
165 สำนักงำนที่ดินจังหวัดยะลำ
166 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมรำช
167 สำนักงำนที่ดินจังหวัดตำก
168 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนรำธิวำส สำขำสุไหงปำดี
169 สำนักทะเบียนอำเภอสำยบุรี
170 สำนักงำนที่ดินจังหวัดกำญจนบุรี สำขำท่ำม่วง
171 สำนักงำนที่ดินจังหวัดตำก สำขำสำมเงำ
172 สำนักงำนที่ดินจังหวัดปทุมธำนี สำขำลำลูกกำ
173 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอพรหมพิรำม
174 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังตะเฆ่
175 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพนพิสัย
176 สำนักงำนที่ดินจังหวัดขอนแก่น
177 เทศบำลตำบลหนองขำหย่ำง
178 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเลย

ปัตตำนี
กรุงเทพมหำนคร
สุพรรณบุรี
ตรัง
กรุงเทพมหำนคร
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ปัตตำนี
ตรัง
นครศรีธรรมรำช
ปัตตำนี
สมุทรปรำกำร
ยะลำ
นครศรีธรรมรำช
ตำก
นรำธิวำส
ปัตตำนี
กำญจนบุรี
ตำก
ปทุมธำนี
พิษณุโลก
ชัยภูมิ
หนองคำย
ขอนแก่น
อุทัยธำนี
เลย

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
179 ที่ทำกำรปกครองอำเภอนำโพธิ์ (ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนำโพธิ์)
180 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ สำขำเสนำ
181 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอำนำจเจริญ
182 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนรำธิวำส
183 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังทอง
184 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุคิริน จังหวัดนรำธิวำส
185 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเวียงหนองล่อง
186 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเลย สำขำเชียงคำน
187 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำมพรำน
188 สำนักงำนที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สำขำคูเมือง
189 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพัทลุง สำขำตะโหมด
190 สำนักงำนที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์
191 สำนักงำนที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร สำขำคลองขลุง
192 สำนักทะเบียนอำเภอเลำขวัญ
193 สำนักงำนที่ดินจังหวัดบึงกำฬ
194 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลน้ำพ่น
195 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเสนำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
196 สำนักทะเบียนอำเภอเจำะไอร้อง
197 สำนักทะเบียนอำเภอทุ่งสง
198 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเทพ
199 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนครหลวง
200 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอวัดโบสถ์
201 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอทุ่งเสลี่ยม
202 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำเดิมบำงนำงบวช
203 สำนักงำนที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สำขำนำงรอง
204 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอุดรธำนี
205 สำนักงำนที่ดินจังหวัดพัทลุง สำขำปำกพะยูน

บุรีรัมย์
พระนครศรีอยุธยำ
อำนำจเจริญ
นรำธิวำส
พิษณุโลก
นรำธิวำส
ลำพูน
เลย
นครปฐม
บุรีรัมย์
พัทลุง
บุรีรัมย์
กำแพงเพชร
กำญจนบุรี
บึงกำฬ
อุดรธำนี
พระนครศรีอยุธยำ
นรำธิวำส
นครศรีธรรมรำช
เพชรบูรณ์
พระนครศรีอยุธยำ
พิษณุโลก
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
บุรีรัมย์
อุดรธำนี
พัทลุง

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
206 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนิคมคำสร้อย
207 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครพนม สำขำเรณูนคร
208 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสงขลำ สำขำจะนะ
209 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ำบ่อ
210 สำนักทะเบียนอำเภอสำมโก้
211 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สำย
212 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอุดรธำนี
213 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองอุดรธำนี
214 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอุดรธำนี สำขำหนองหำน
215 สำนักงำนที่ดินจังหวัดมุกดำหำร
216 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงน้ำเปรี้ยว
217 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครพนม สำขำศรีสงครำม
218 สำนักทะเบียนอำเภอดอนตำล
219 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงปะอิน
220 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม
221 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองสูง
222 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 64 คลองสำมวำ
223 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลโคกขมิ้น
224 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประจันตคำม
225 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอน้ำปำด
226 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม
227 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้ำนแพ้ว
228 สำนักทะเบียนอำเภอพรรณำนิคม
229 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงไทร
230 สำนักทะเบียนอำเภอบำงไทร
231 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคสำขำอำเภอบำงมูลนำก
232 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีเชียงใหม่

มุกดำหำร
นครพนม
สงขลำ
หนองคำย
อ่ำงทอง
เชียงรำย
อุดรธำนี
อุดรธำนี
อุดรธำนี
มุกดำหำร
ฉะเชิงเทรำ
นครพนม
มุกดำหำร
พระนครศรีอยุธยำ
นครพนม
มุกดำหำร
กรุงเทพมหำนคร
เลย
ปรำจีนบุรี
อุตรดิตถ์
สมุทรสงครำม
สมุทรสำคร
สกลนคร
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
พิจิตร
หนองคำย

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
กำฬสินธุ์
233 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยำงตลำด
กำแพงเพชร
234 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบึงสำมัคคี
สงขลำ
235 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนำหม่อม
กำแพงเพชร
236 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำนกระบือ
สกลนคร
237 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสกลนคร สำขำพังโคน
บึงกำฬ
238 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเซกำ
กำญจนบุรี
239 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเลำขวัญ
จันทบุรี
240 เทศบำลตำบลมะขำมเมืองใหม่
นครปฐม
241 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดอนตูม
พระนครศรีอยุธยำ
242 ที่ว่ำบำงปะหัน
มุกนดำหำร
243 สำนักงำนออกหนังสือผ่ำนแดน ด่ำนพรมแดนถำวรสะพำนมิตรภำพ 2 (มุกดำหำร - สะหวั
นะเขต)
ลพบุรี
244 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชัยบำดำล
ระนอง
245 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
อุดรธำนี
246 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองหำน
สงขลำ
247 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสงขลำ
แม่ฮ่องสอน
248 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขุนยวม
พระนครศรีอยุธยำ
249 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ำเรือ
ประจวบคีรีขันธ์
250 สำนักทะเบียนอำเภอบำงสะพำน
พระนครศรีอยุธยำ
251 สำนักทะเบียนอำเภอบำงปะหัน
อำนำจเจริญ
252 ศุนย์ดำรงธรรมอำเภอเสนำงคนิคม
นรำธิวำส
253 สำนักทะเบียนอำเภอบำเจำะ
กระบี่
254 สำนักทะเบียนอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
พระนครศรีอยุธยำ
255 สำนักทะเบียนอำเภอบำงปะอิน
นครศรีธรรมรำช
256 สำนักทะเบียนอำเภอจุฬำภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
ชัยภูมิ
257 ที่ทำกำรปกครองอำเภอภูเขียว
มหำสำรคำม
258 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองมหำสำรคำม
พระนครศรีอยุธยำ
259 สำนักทะเบียนอำเภอบำงบำล

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
260 สำนักงำนที่ดินจังหวัดกระบี่ สำขำอ่ำวลึก
261 เทศบำลตำบลโคกสูง
262 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองเมือง
263 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี สำขำอู่ทอง
264 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสระบุรี
265 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอป่ำโมก
266 เทศบำลตำบลมำบข่ำพัฒนำ
267 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชัยภูมิ
268 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระนครศรีอยุธยำ
269 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงปะกง
270 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสุรินทร์
271 สำนักทะเบียนอำเภอท่ำแซะ
272 ที่ว่ำกำรอำเภอดงหลวง
273 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปัว
274 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบึงโขงหลง
275 สำนักทะเบียนอำเภอภำชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
276 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแปลงยำว
277 สำนักทะเบียนอำเภอเขำฉกรรจ์
278 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหันคำ
279 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
280 สำนักทะเบียนอำเภอลำนกระบือ
281 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองสมุทรสงครำม
282 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอด่ำนมะขำมเตี้ย
283 สำนักทะเบียนอำเภอบึงสำมัคคี
284 สำนักทะเบียนอำเภอคลองหอยโข่ง
285 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพระสมุทรเจดีย์
286 สำนักทะเบียนอำเภอหันคำ

กระบี่
อุดรธำนี
อุบลรำชธำนี
สุพรรณบุรี
สระบุรี
อ่ำงทอง
ระยอง
ชัยภูมิ
พระนครศรีอยุธยำ
ฉะเชิงเทรำ
สุรินทร์
ชุมพร
มุกดำหำร
น่ำน
บึงกำฬ
พระนครศรีอยุธยำ
ฉะเชิงเทรำ
สระแก้ว
ชัยนำท
แพร่
กำแพงเพชร
สมุทรสงครำม
กำญจนบุรี
กำแพงเพชร
สงขลำ
สมุทรปรำกำร
ชัยนำท

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
287 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่ระมำด
288 ศูนย์ดำธรรมอำเภอท่ำแซะ
289 สำนักทะเบียนอำเภอคำชะอี
290 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลทับสะแก
291 สำนักทะเบียนอำเภอท่ำเรือ
292 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์
293 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลนำพู่
294 เทศบำลตำบลกบินทร์
295 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอน้ำปำด
296 สำนักทะเบียนอำเภอป่ำติ้ว
297 ที่ว่ำกำรอำเภอสองแคว
298 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำโรง
299 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปักธงชัย
300 ที่ว่ำกำรอำเภอคลองหลวง
301 ที่ทำกำรปกครองอำเภอยี่งอ
302 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอร้องกวำง
303 ที่ว่ำกำรอำเภอเชียงดำว ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเชียงดำว
304 สำนักทะเบียนอำเภอบำงใหญ่
305 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองศรีสะเกษ
306 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครรำชสีมำ
307 สำนักทะเบียนอำเภอร้องกวำง
308 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงบัวทอง
309 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองชลบุรี
310 สำนักทะเบียนอำเภอตำกใบ
311 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสำมโก้
312 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองนรำธิวำส จังหวัดนรำธิวำส
313 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองตำก

ตำก
ชุมพร
มุกดำหำร
ประจวบคีรีขันธ์
พระนครศรีอยุธยำ
สุรินทร์
อุดรธำนี
ปรำจีนบุรี
อุตรดิตถ์
ยโสธร
น่ำน
อุบลรำชธำนี
นครรำชสีมำ
ปทุมธำนี
นรำธิวำส
แพร่
เชียงใหม่
นนทบุรี
ศรีสะเกษ
นครรำชสีมำ
แพร่
นนทบุรี
ชลบุรี
นรำธิวำส
อ่ำงทอง
นรำธิวำส
ตำก

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
314 สำนักทะเบียนอำเภอศรีบุญเรือง
315 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้ำนตำก จังหวัดตำก
316 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองกำญจนบุรี
317 สำนักทะเบียนอำเภอบำงกระทุ่ม
318 ที่ว่ำกำรอำเภอเขำสมิง
319 อบต.พลงตำเอี่ยม
320 สำนักงำนที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ สำขำตรอน
321 ศูนย์บริกำรออกหนังสือผ่ำนแดน จังหวัดสระแก้ว
322 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแก่งหำงแมว จังหวัดจันทบุรี
323 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ่อไร่
324 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำศรีสัชนำลัย
325 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยี่งอ
326 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 40 บำงแค
327 สำนักทะเบียนอำเภอท่ำบ่อ
328 สำนักงำนที่ดินจังหวัดสระแก้ว สำขำอรัญประเทศ
329 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 65 รักษำศุข บำงบอน
330 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครปฐม
331 สำนักทะเบียนอำเภอนครชัยศรี
332 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครพนม
333 สำนักทะเบียนอำเภอบึงสำมพัน
334 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 13 ไมตรีวำนิช
335 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำโชคชัย
336 สำนักงำนเทศบำลตำบลหนองกุงศรี
337 สำนักทะเบียนอำเภอพรำนกระต่ำย
338 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลมำบแก
339 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำปำกช่อง
340 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำครบุรี

หนองบัวลำภู
ตำก
กำญจนบุรี
พิษณุโลก
ตรำด
ระยอง
อุตรดิตถ์
สระแก้ว
จันทบุรี
ตรำด
สุโขทัย
นรำธิวำส
กรุงเทพมหำนคร
หนองคำย
สระแก้ว
กรุงเทพมหำนคร
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
กำฬสินธุ์
กำแพงเพชร
นครสวรรค์
นครรำชสีมำ
นครรำชสีมำ

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
สระแก้ว
341 อำเภอคลองหำด
กรุงเทพมหำนคร
342 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 30 วัดเจ้ำอำม
รำชบุรี
343 ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองรำชบุรี
พิษณุโลก
344 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงระกำ
พังงำ
345 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตะกั่วทุ่ง
นครปฐม
346 ที่ว่ำกำรอำเภอกำแพงแสน
กรุงเทพมหำนคร
347 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 38 จี๊ด - ทองคำ บำเพ็ญ
นครรำชสีมำ
348 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครรำชสีมำ สำขำปักธงชัย
พิจิตร
349 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองพิจิตร
นรำธิวำส
350 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนรำธิวำส สำขำบำเจำะ
อุดรธำนี
351 กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำย่อยอำเภอสร้ำงคอม
สระแก้ว
352 สำนักทะเบียนอำเภอวังสมบูรณ์
ตรำด
353 สำนักทะเบียนอำเภอคลองใหญ่
พระนครศรีอยุธยำ
354 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออุทัย
ชลบุรี
355 เทศบำลตำบลดอนหัวฬ่อ
อุบลรำชธำนี
356 สำนักงำนออกหนังสือผ่ำนแดนอำเภอสิรินธร(ช่องเม็ก)
อุตรดิตถ์
357 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ำปลำ
สกลนคร
358 เทศบำลตำบลอำกำศอำนวย
งเทพมหำนคร
359 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 62 ตวงรัชฏ์ ศศะนำวิน ภักดี ฐำนปัญญำ สำนักอนำมัย กรุงกรุ
เทพมหำนคร
นครรำชสีมำ
360 สำนักทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
หนองบัวลำภู
361 ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
รำชบุรี
362 ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบอำเภอบ้ำนคำ
มุกดำหำร
363 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองมุกดำหำร
อุดรธำนี
364 อำเภอสร้ำงคอม จังหวัดอุดรธำนี
นครพนม
365 สำนักงำนที่ดินจังหวัดนครพนม สำขำธำตุพนม
ลำปำง
366 ที่ว่ำกำรอำเภอวังเหนือ
สตูล
367 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอท่ำแพ

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
368 ศูนย์ดำรงธรรมอัจริยะต้นแบบอำเภอกำบัง
369 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตะกั่วป่ำ
370 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภออำจสำมำรถ
371 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองหญ้ำไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
372 สำนักทะเบียนอำเภอสว่ำงอำรมณ์
373 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 28 กรุงธนบุรี
374 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต
375 สำนักทะเบียนอำเภอบ้ำนดุง
376 ที่ทำกำรปกครองอำเภอพระนครศรีอยุธยำ
377 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเขำค้อ
378 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 37 ประสงค์-สุดสำคร ตู้จินดำ
379 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคีรีมำศ
380 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข ๓ บำงซื่อ
381 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวชิรบำรมี
382 สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว
383 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนำหมื่น
384 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสตูล
385 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพรหมคีรี
386 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข45 ร่มเกล้ำ ลำดกระบัง
387 สำนักทะเบียนอำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
388 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
389 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนิคมน้ำอูน
390 สำนักทะเบียนอำเภอเนินมะปรำง
391 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสุวรรณคูหำ
392 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกุฉินำรำยณ์
393 สำนักทะเบียนอำเภอวชิรบำรมี
394 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 1 สะพำนมอญ

ยะลำ
พังงำ
ร้อยเอ็ด
สุพรรณบุรี
อุทัยธำนี
กรุงเทพมหำนคร
ภูเก็ต
อุดรธำนี
พระนครศรีอยุธยำ
เพชรบูรณ์
กรุงเทพมหำนคร
สุโขทัย
กรุงเทพมหำนคร
พิจิตร
สระแก้ว
น่ำน
สตูล
นครศรีธรรมรำช
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
สิงห์บุรี
สกลนคร
พิษณุโลก
หนองบัวลำภู
กำฬสินธุ์
พิจิตร
กรุงเทพมหำนคร

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
395 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดยะลำ
396 ที่ว่ำกำรอำเภอทองแสนขัน
397 ที่ทำกำรปกครองอำเภอเมืองสตูล
398 ศูนย์รำชกำรสะดวกอำเภอสันติสุข
399 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปำกชม
400 สำนักทะเบียนอำเภอบำงระจัน
401 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปำกพลี
402 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้ำนไร่
403 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ้ำนหลวง
404 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกันทรลักษ์
405 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุนพิน
406 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองอ่ำงทอง
407 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
408 ห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้คลองสำมวำ
409 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก
410 สำนักทะเบียนอำเภอแม่จัน
411 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงคล้ำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
412 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลอง
413 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบ่อเกลือ
414 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมหำสำรคำม
415 สำนักงำนออกหนังสือผ่ำนเเดนชั่วครำวอำเภอเเม่สอด เเห่งที่ 2
416 สำนักทะเบียน อำเภอบ่อเกลือ
417 สำนักทะเบียนอำเภอลอง
418 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองกรด
419 ศุนย์เยำวชนคลองสำมวำ
420 ศูนย์เยำวชนบำงกอกใหญ่
421 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมหำรำช

ยะลำ
อุตรดิตถ์
สตูล
น่ำน
เลย
สิงห์บุรี
นครนำยก
อุทัยธำนี
น่ำน
ศรีสะเกษ
สุรำษฎร์ธำนี
อ่ำงทอง
นครรำชสีมำ
กรุงเทพมหำนคร
พิษณุโลก
เชียงรำย
ฉะเชิงเทรำ
แพร่
น่ำน
มหำสำรคำม
ตำก
น่ำน
แพร่
นครสวรรค์
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พระนครศรีอยุธยำ

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
422 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร
423 ที่ทำกำรปกครองอำเภอตำพระยำ(ศูนย์ดำรงค์ธรรมอำเภอ)
424 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบ่อไร่
425 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอนำน้อย จังหวัดน่ำน
426 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่จริม จังหวัดน่ำน
427 ศูนย์รำชกำรสะดวกอำเภอบำงระจัน
428 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังคัน
429 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองยโสธร
430 ศูนย์บริกำรหนังสือผ่ำนแดนชั่วครำวอำเภออรัญประเทศ
431 สำนักทะเบียนอำเภอผักไห่
432 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
433 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 55 เตชะสัมพันธ์
434 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 35 หัวหมำก
435 สำนักทะเบียนอำเภอตะกั่วป่ำ
436 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอภูกำมยำว
437 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร
438 ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม
439 สำนักทะเบียนอำเภอเสนำ
440 สำนักทะเบียนอำเภอบำงซ้ำย
441 เทศบำลตำบลดอนเจดีย์
442 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลำดบัวหลวง
443 ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอบ้ำนแพรก
444 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 10 สุขุมวิท
445 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 52 สำมเสนนอก
446 ศูนย์เยำวชนลุมพินี
447 สำนักทะเบียนอำเภอคลองใหญ่
448 สำนักทะเบียนอำเภอหว้ำนใหญ่

กรุงเทพมหำนคร
สระแก้ว
ตรำด
น่ำน
น่ำน
สิงห์บุรี
สุพรรณบุรี
ยโสธร
สระแก้ว
พระนครศรีอยุธยำ
เลย
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
พังงำ
พะเยำ
สกลนคร
สมุทรสงครำม
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
สุพรรณบุรี
พระนครศรีอยุธยำ
พระนครศรีอยุธยำ
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
กรุงเทพมหำนคร
ตรำด
มุกดำหำร

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
449 สำนักงำนทะเบียนอำเภอลำดบัวหลวง
450 ศูนย์เยำวชนเกียกกำย
451 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
452 ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต้นแบบอำเภอพังโคน
453 ศูนย์รำชกำรสะดวกเทศบำลตำบลเสิงสำง
454 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจุฬำภรณ์
455 สำนักงำนที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สำขำเขำย้อย
456 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดอนนำงหงส์
457 ที่ว่ำกำรอำเภอบำงคนที
458 สำนักทะเบียนอำเภอนครหลวง
459 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสุพรรณบุรี
460 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครรำชสีมำ
461 สำนักทะเบียนอำเภอมหำรำช
462 องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหัวฝำย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
463 ที่ว่ำกำรอำเภอเมืองสมุทรสำคร
464 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
465 สำนักงำนเทศบำลตำบลทุ่งโฮ้ง
466 สำนักงำนที่ดินสุรำษฎร์ธำนี สำขำพระแสง
467 เทศบำลตำบลท่ำม่วง
468 ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบำงบำล
469

ศูนย์ให้บริกำรประชำชน (ONE STOP SERVICE)
(องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี)

470
471
472
473
474

สำนักงำนกำรปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตำนี
ศูนย์เยำวชนวัดเวฬุรำชิณ
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครสวรรค์
เทศบำลตำบลคลองท่อมใต้
กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำนครปฐม

พระนครศรีอยุธยำ
กรุงเทพมหำนคร
ระนอง
สกลนคร
นครรำชสีมำ
นครศรีธรรมรำช
เพชรบุรี
นครพนม
สมุทรสงครำม
พระนครศรีอยุธยำ
สุพรรณบุรี
นครรำชสีมำ
พระนครศรีอยุธยำ
บุรีรัมย์
สมุทรสำคร
เพชรบูรณ์
แพร่
สุรำษฎร์ธำนี
ร้อยเอ็ด
พระนครศรีอยุธยำ
ปัตตำนี
ปัตตำนี
กรุงเทพมหำนคร
นครสวรรค์
กระบี่
นครปฐม

ตามบัญชีแนบท้าย
กระทรวงมหาดไทย
475 ศูนย์เยำวชนบำงแค (เรืองสอน)
476 สำนักทะเบียนอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
477 กำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสวนผึ้ง
478 สำนักทะเบียนอำเภอเมืองระยอง
479 สำนักงำนที่ดินจังหวัดภูเก็ต
480 สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดภูเก็ต
481 สำนักทะเบียนอำเภออุทัย
482 ที่ทำกำรปกครองอำเภอทุ่งศรีอุดม

กรุงเทพมหำนคร
สระบุรี
รำชบุรี
ระยอง
ภูเก็ต
ภูเก็ต
พระนครศรีอยุธยำ
อุบลรำชธำนี

