
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอลงทะเบยีนผูป้ฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิสท์ ีใ่หค้วำม

ยนิยอมตวัแทน ออกของในกำรวำ่จำ้งชว่งตวัแทนออกของรำยอืน่ (N) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมศลุกากร กระทรวงการคลงั  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอลงทะเบยีนผูป้ฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่หค้วามยนิยอมตวัแทนออกของ

ในการวา่จา้งชว่งตัวแทนออกของรายอืน่ เป็นไปตามประกาศกรมศลุกากรที ่63/2561 ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2561 เรือ่ง 

การใหค้วามยนิยอมตวัแทนออกของในการวา่จา้งชว่งตัวแทนออกของรายอืน่ 

ขอ้ 1 กรณีผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ฏบิตัพิธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากรโดยวธิกีารทาง

อเิล็กทรอนกิสม์คีวามประสงคจ์ะใหค้วามยนิยอมกบัตัวแทนออกของ (Customs Broker) ผูรั้บมอบอ านาจของตนเองวา่จา้งชว่ง

ตวัแทนออกของรายอืน่ ใหป้ฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้ 

(1) ยืน่แบบค าขอลงทะเบยีนผูป้ฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่หค้วามยนิยอมตวัแทนออกของในการวา่จา้งชว่ง

ตวัแทนออกของรายอืน่ ณ ฝ่ายทะเบยีนผูน้ าเขา้และสง่ออก สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ กองมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร 

หรอืฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป หรอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหรั้บลงทะเบยีนของส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากร 

(2) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการขอลงทะเบยีนใหค้วามยนิยอมตวัแทนออกของในการวา่จา้งชว่งตวัแทนออกของรายอืน่ให ้

เป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบค าขอลงทะเบยีนผูป้ฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่หค้วามยนิยอมตวัแทนออกของใน

การวา่จา้งชว่งตัวแทนออกของรายอืน่ แนบทา้ยประกาศนี้ 

(3) การไดรั้บอนุญาตตามทีร่อ้งขอ ถอืเป็นการใหค้วามยนิยอมกบัตัวแทนออกของผูรั้บมอบอ านาจของตนตามบญัชรีายชือ่

ตวัแทนออกของผูรั้บมอบอ านาจทกุรายในการวา่จา้งชว่ง 

ขอ้ 2 ใหเ้พิม่ขอ้ความตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้ 2 แหง่ประกาศกรมศลุกากรที ่63/2561 เรือ่ง การใหค้วามยนิยอมตวัแทนออกของ

ในการวา่จา้งชว่งตัวแทนออกของรายอืน่ ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 

“ขอ้ 2 กรณีผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ฏบิัตพิธิกีารศลุกากรหรอืด าเนนิการในกระบวนการทางศลุกากรโดยวธิกีารทาง

อเิล็กทรอนกิสม์คีวามประสงคจ์ะยกเลกิการใหค้วามยนิยอมกบัตวัแทนออกของ (Customs Broker) ผูรั้บมอบอ านาจของตนเอง

วา่จา้งชว่งตวัแทนออกของรายอืน่ ใหป้ฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้ 

(1) ยืน่แบบค าขอยกเลกิการลงทะเบยีนผูป้ฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่หค้วามยนิยอมตัวแทนออกของในการ

วา่จา้งชว่งตวัแทนออกของรายอืน่ ณ ฝ่ายทะเบยีนผูน้ าเขา้และสง่ออก สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ ส านักมาตรฐานพธิกีารและ

ราคาศลุกากร หรอืฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป หรอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหรั้บลงทะเบยีนของส านักงานศลุกากรหรอืดา่นศลุกากร 

(2) หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการยกเลกิการลงทะเบยีนใหค้วามยนิยอมตัวแทนออกของในการวา่จา้งชว่งตัวแทนออกของรายอืน่

ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นแบบค าขอยกเลกิการลงทะเบยีนผูป้ฏบิัตพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่หค้วามยนิยอม

ตวัแทนออกของในการวา่จา้งชว่งตวัแทนออกของรายอืน่ แนบทา้ยประกาศนี”้ 

ขอ้ 3 ใหย้กเลกิความในขอ้ 2 แหง่ประกาศกรมศลุกากรที ่63/2561 เรือ่ง การใหค้วามยนิยอมตวัแทนออกของในการ

วา่จา้งชว่งตวัแทนออกของรายอืน่ ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 และใหใ้ชค้วามตอ่ไปนีเ้ป็นขอ้ 3 แหง่ประกาศกรมศลุกากรที ่

63/2561 เรือ่ง การใหค้วามยนิยอมตวัแทนออกของในการวา่จา้งชว่งตวัแทนออกของรายอืน่ ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 

“ขอ้ 3 ตวัแทนออกของผูรั้บมอบอ านาจทีม่คีวามประสงคจ์ะท าการวา่จา้งชว่งตวัแทนออกของรายอืน่ ใหป้ฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้ 

(1) ยืน่แบบค าขออนุญาต/ตอ่อายุตวัแทนออกของปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสใ์นสว่นบัญชรีายชือ่ผูรั้บจา้งชว่งของ

ตวัแทนออกของ หรอืแบบค าขอเปลีย่นแปลงขอ้มูลทะเบยีนตัวแทนออกของปฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสใ์นสว่น

บญัชรีายชือ่ผูรั้บจา้งชว่งของตัวแทนออกของ ณ ฝ่ายทะเบยีนตวัแทนออกของ สว่นทะเบยีนและสทิธพิเิศษ ส านักมาตรฐานพธิี

การและราคาศลุกากร หรอืฝ่ายบรหิารงานทั่วไป หรอืหน่วยงานทีไ่ดรั้บอนุมัตใิหรั้บลงทะเบยีนของส านักงานศลุกากรหรอืดา่น

ศลุกากร 

(2) ผูรั้บจา้งชว่งของตวัแทนออกของผูรั้บมอบอ านาจตอ้งเป็นตวัแทนออกของซึง่ไดรั้บอนุญาตจากกรมศลุกากรใหเ้ป็นผูป้ฏบิตั ิ

พธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้

(3) การไดรั้บอนุญาตใหต้วัแทนออกของรายอืน่เป็นผูรั้บจา้งชว่งตามทีร่อ้งขอ ถอืเป็นการมอบหมายใหต้วัแทนออกของผูรั้บจา้ง

ชว่งของตนตามบญัชรีายชือ่ผูรั้บจา้งชว่งของตวัแทนออกของทกุรายเป็นผูก้ระท าการแทนตนไดท้กุกรณี” 

ขอ้ 4 ใหเ้พิม่ความตอ่ไปนีเ้ป็น ขอ้ 4 แหง่ประกาศกรมศลุกากรที ่63/2561 เรือ่ง การใหค้วามยนิยอมตัวแทนออกของใน

การวา่จา้งชว่งตัวแทนออกของรายอืน่ ลงวนัที ่27 กมุภาพันธ ์2561 

“ขอ้ 4 การขอลงทะเบยีนใหค้วามยนิยอมตวัแทนออกของในการวา่จา้งชว่งตวัแทนออกของรายอืน่ ใหน้ าหลกัฐานแสดงตนของ

ผูม้อี านาจลงนามมาแสดงดงันี้ 

(1) กรณีผูม้อี านาจลงนามเป็นคนไทย ใหน้ าบัตรประจ าตวัประชาชนตวัจรงิ หรอืหลกัฐานแสดงตนอืน่ ๆ ตัวจรงิของผูม้อี านาจลง

นามมาแสดง เชน่ บัตรประจ าตัวทีท่างราชการออกให ้หนังสอืเดนิทาง (Passport) เป็นตน้ โดยหลกัฐานแสดงตนดงักลา่ว



จะตอ้งมรีูปถา่ยและเลขประจ าตวัประชาชนปรากฏอยูด่ว้ย กรณีไมส่ามารถน าบัตรประชาชนตวัจรงิมาแสดงได ้ใหใ้ชส้ าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนทีม่ทีนายความผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่และเอกสาร (Notarial Service Attorney) เป็นผูล้งนามรับรอง และ

ออกใหไ้มเ่กนิหนึง่เดอืน พรอ้มแนบส าเนาหนังสอืรับรอง (Certificate) การขึน้ทะเบยีนเป็นทนายความผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่

และเอกสาร ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยทนายความเจา้ของหนังสอืรับรองนัน้ 

(2) กรณีผูม้อี านาจลงนามเป็นบคุคลตา่งประเทศ ใหน้ าหนังสอืเดนิทาง (Passport) ตวัจรงิ หรอืใบส าคญัประจ าตวัคนตา่งดา้วตัว

จรงิมาแสดงกรณีไมส่ามารถน าหนังสอืเดนิทาง (Passport) ตัวจรงิ หรอืใบส าคัญประจ าตัวคนตา่งดา้วตวัจรงิมาแสดงได ้ใหใ้ช ้

หนังสอืรับรองหนังสอืเดนิทาง (Passport) ทีม่ ีNotary Public ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นผูล้งนามรับรอง และออกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน หรอื

ใชส้ าเนาหนังสอืเดนิทาง (Passport) หรอืส าเนาใบส าคัญประจ าตวัคนตา่งดา้ว ทีม่ทีนายความผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่และ

เอกสาร (Notarial Service Attorney) เป็นผูล้งนามรับรอง และออกใหไ้มเ่กนิหนึง่เดอืน พรอ้มแนบส าเนาหนังสอืรับรอง 

(Certificate) การขึน้ทะเบยีนเป็นทนายความผูท้ าค ารับรองลายมอืชือ่และเอกสาร ซึง่รับรองส าเนาถกูตอ้งโดยทนายความ

เจา้ของหนังสอืรับรองนัน้” 

 

หมายเหต ุ

** คา่ธรรมเนยีมคูม่อืส าหรับประชาชน 40 บาท/หนา้ 

** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไม่ครบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ ผู ้

รับค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาใหผู้ย้ืน่

ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอจะ

ด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไม่พจิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื

ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
10110/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
(หมายเหต:ุ -)  
กองมาตรฐานพธิกีารและราคาศลุกากร หรอืส านักงานศลุกากร/
ดา่นศลุกากรทีใ่หบ้รกิาร/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 นาท ี
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบความครบถว้น/ถกูตอ้งของหลกัฐานประกอบแบบค าขอ 

(หมายเหต:ุ -)  

8 นาท ี จดุรับค าขอของกรม
ศลุกากร 

 

2) กำรพจิำรณำ 

การอนุญาตใหล้งทะเบยีน/ เจา้หนา้ทีอ่อกใบตอบรับการ

ลงทะเบยีน 
(หมายเหต:ุ -)  

7 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้หนา้ทีบ่นัทกึขอ้มลูประวตัเิขา้สูร่ะบบทะเบยีนผูม้าตดิตอ่ 
(หมายเหต:ุ -)  

15 นาท ี จดุรับค าขอของกรม

ศลุกากร 
 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(บตัรประจ าตัวประชาชนของผูม้อี านาจลงนามในแบบค าขอฯ 

ใชก้รณีคนไทย (เลอืกแสดงหลกัฐานยนืยันตัวตนล าดับที ่1-4 อยา่งใด
อยา่งหนึง่)) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

บตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำรหรอืพนกังำนองคก์ำรของรฐั 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(บตัรประจ าตัวขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐ ของผู ้
มอี านาจลงนามในแบบค าขอฯ 

1. ใหใ้ชเ้อกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

2. กรณีบตัรประจ าตัวขา้ราชการหรอืพนักงานองคก์ารของรัฐไมร่ะบทุีอ่ยู ่
ใหย้ืน่ส าเนาทะเบยีนบา้นเพิม่เตมิ) 

- 

3) 

 

หนงัสอืเดนิทำง 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(หนังสอืเดนิทางของผูม้อี านาจลงนามในแบบค าขอฯ 
1. กรณีบคุคลตา่งประเทศ ยืน่พรอ้มส าเนาหนังสอืเดนิทาง และรับรอง

ส าเนาถกูตอ้ง 

2. หากไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงได ้ใหใ้ชห้นังสอืรับรอง
หนังสอืเดนิทางซึง่ม ีNotary Public ทีเ่ชือ่ถอืได ้หรอืสถานทตูตาม

สญัชาตขิองบคุคลนัน้เป็นผูรั้บรองและออกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน) 

- 

4) 

 

ใบส ำคญัประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว ของผูม้อี ำนำจลงนำมในแบบค ำขอฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(1. กรณีคนตา่งดา้วทีข่ออนุญาตเพือ่มถีิน่ทีอ่ยูใ่น

ราชอาณาจักร ตอ้งแสดงใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ทีไ่ดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่น
ประเทศไทย 

2. ยืน่พรอ้มรายการตอ่อายทุีอ่นุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทย) 

ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

5) 
 

แบบค ำขอลงทะเบยีนผูป้ฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกรทำงอเิล็กทรอนกิสท์ี่
ใหค้วำมยนิยอมตวัแทนออกของในกำรวำ่จำ้งชว่งตวัแทนออกของ

รำยอืน่ (แนบทำ้ยประกำศกรมศลุกำกรที ่63/2561) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ใชใ้นกรณีมคีวามประสงคข์อลงทะเบยีนผูป้ฏบิัตพิธิกีาร
ศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่หค้วามยนิยอมตัวแทนออกของในการ

วา่จา้งชว่งตวัแทนออกของรายอืน่) 

กรมศลุกากร 

6) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(1. ใชใ้นกรณีนติบิคุคลจดทะเบยีนในประเทศไทย 

2. ออกใหไ้มเ่กนิ 3 เดอืน 
3. ออกใหห้ลงัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนเลกิประกอบกจิการ/โอนกจิการ

ทัง้หมด/ควบกจิการ/แปรสภาพ โดยใหน้ าเลขทะเบยีนนติบิคุคลเลขเดมิ

ทีอ่อกโดยกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ ไปด าเนนิการขอคดัหนังสอืรับรอง) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

 
 

 

 

 



คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กลุม่คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร  - ตดิตอ่ดว้ยตนเองในวนัและเวลาราชการ ณ กลุม่คุม้ครองและ
สง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร  เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  - โทรศพัทส์ายดว่นศลุกากร 

1332 ในวนัและเวลาราชการ - โทรสาร หมายเลข 0 2667 6919 - ไปรษณีย ์โดยท าเป็นหนังสอืสง่มาที ่กลุม่
คุม้ครองและสง่เสรมิจรยิธรรม กรมศลุกากร เลขที ่1 ถนนสนุทรโกษา เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 - จดหมาย

อเิล็กทรอนกิส ์(e-mail) ที ่ctc@customs.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบค าขอลงทะเบยีนผูป้ฏบิตัพิธิกีารศลุกากรทางอเิล็กทรอนกิสท์ีใ่หค้วามยนิยอมตวัแทนออกของในการวา่จา้ง
ชว่งตวัแทนออกของรายอืน่ (แนบทา้ยประกาศกรมศลุกากรที ่63/2561) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 01/03/2563 

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

