
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สุขภาพ [N] 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : อบต.ลําดวน 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ ์วธิกีาร 
 ผูใ้ดประสงคข์อตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพในแต่ละประเภทกจิการ 
(ตามทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดไวใ้นขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นกจิการทีต่อ้งควบคุมในเขตทอ้งถิน่นัน้) 
จะตอ้งยืน่ขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืเจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ (ระยะเวลาตามทีก่ําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่) 
กอ่นใบอนุญาตสิน้อายุ (ใบอนุญาตมอีายุ 1 ปี นับแต่วันทีอ่อกใบอนุญาต) 
เมือ่ไดย้ืน่คําขอพรอ้มกับเสยีค่าธรรมเนียมแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไปไดจ้นกว่าเจา้พนักงานทอ้งถิน่จะมคีําสัง่ไม่ต่ออายุใบอนุญ
าต และหากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่ไดม้ายืน่คําขอต่ออายุใบอนุญาตกอ่นวันใบอนุญาตสิน้สดุแลว้ 
ตอ้งดําเนนิการขออนุญาตใหม่เสมอืนเป็นผูข้ออนญุาตรายใหม่ 
 
 ทัง้นี้หากมายืน่ขอต่ออายุใบอนุญาตแลว้ แต่ไม่ชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีก่ําหนด 
จะตอ้งเสยีค่าปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 ของจํานวนเงนิทีค่า้งชําระ 
และกรณีทีผู่ป้ระกอบการคา้งชําระค่าธรรมเนียมตดิต่อกันเกนิกว่า 2 ครัง้ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่มอีํานาจสั่งใหผู้นั้น้หยุดดําเนนิการไวไ้ดจ้นกว่าจะเสยีค่าธรรมเนียมและค่าปรับจนครบจํานวน 
 
 2. เงือ่นไขในการยืน่คําขอ (ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่) 
 
 (1) ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถู่กตอ้งและครบถว้น 
 
 (2) สําเนาใบอนญุาต หรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตามประเภทกจิการทีข่ออนุญาต 
 
 (3) สภาพสขุลักษณะของสถานประกอบกจิการแต่ละประเภทกจิการตอ้งถูกตอ้งตามหลักเกณฑ ์
 
 (4) ระบุเพิม่เตมิตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขการขอและการออกใบอนญุาต 
และตามแบบทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนดไวใ้นขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ 
 
 หมายเหตุ: 
ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคู่มอืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แต่เจา้หนา้ทีไ่ดร้ับเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นคู่มอืประชาชนเรยีบรอ้ยแ
ลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 30 วัน นับแต่วันทีเ่อกสารครบถว้น 
  
 
ช่องทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
อบต.ลําดวน
โดยตามหลกัการปฏบัิตนัิน้สถานประกอบกจิการใดตัง้อยู่ในเขตท ้
องถิน่ใดใหย้ืน่คําขอใบอนุญาตในเขตทอ้งถิน่นัน้  
ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ ทีทํ่าการ อบต.ลําดวน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่มพีักเทีย่ง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 30 วัน 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้อรับใบอนญุาตยืน่คําขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอั
นตรายต่อสขุภาพ (แต่ละประเภทของกจิการ) 
พรอ้มหลักฐานทีท่อ้งถิน่กําหนด 
(หมายเหต:ุ (ยืน่คําขออนุญาตไดท้ี ่ อบต.ลําดวน  

15 นาท ี จุดรับคําขอ กองคลัง 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบความถูกตอ้งของคําขอ 
และความครบถว้นของเอกสารหลักฐานทันท ี
    กรณีไม่ถูกตอ้ง/ครบถว้น 
เจา้หนา้ทีแ่จง้ตอ่ผูย้ืน่คําขอใหแ้กไ้ข/เพิม่เตมิเพือ่ดําเนนิการ 
หากไม่สามารถดําเนนิการไดใ้นขณะนัน้ 
ใหจั้ดทําบันทกึความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานยื่
นเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีก่ําหนด  
โดยใหเ้จา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่คําขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้ดว้ย 
 
(หมายเหต:ุ 
(หากผูข้อต่ออายุใบอนุญาตไม่แกไ้ขคําขอหรอืไม่สง่เอกสารเพิ่
มเตมิใหค้รบถว้น 
ตามทีก่ําหนดในแบบบันทกึความบกพร่องใหเ้จา้หนา้ทีส่ง่คนืคาํ
ขอและเอกสาร พรอ้มแจง้เป็นหนังสอืถงึเหตุแห่งการคนืดว้ย 
และแจง้สทิธใินการอทุธรณ์  
(อุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539) 
))  

1 ช่ัวโมง จุดรับคําขอ  กองคลงั 
 

3) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีต่รวจดา้นสขุลักษณะ 
    กรณีถกูตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลักษณะ 
เสนอพจิารณาออกใบอนุญาต 
     กรณีไม่ถูกตอ้งตามหลักเกณฑด์า้นสขุลกัษณะ 
แนะนําใหป้รับปรุงแกไ้ขดา้นสขุลักษณะ 
 
(หมายเหต:ุ (กฎหมายกําหนดภายใน 30 วัน 
นับแต่วันทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้น (ตาม พ.ร.บ. 
การสาธารณสขุ พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ พ.ร.บ. 
วธิปีฏบัิตริาชการทางปกครอง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557)))  

20 วัน จุดรับคําขอ  กองคลงั 
 

4) การพจิารณา 
การแจง้คําสั่งออกใบอนุญาต/คําสัง่ไม่อนญุาต 
    1. กรณอีนุญาต 
        มหีนังสอืแจง้การอนญุาตแก ่  
ผูข้ออนุญาตทราบเพือ่มารับใบอนุญาตภายในระยะเวลาทีท่อ้งถิ่
นกําหนด หากพน้กําหนดถอืว่าไม่ประสงคจ์ะรับใบอนุญาต 
เวน้แต่จะมเีหตุหรอืขอ้แกต้ัวอนัสมควร 
    2. กรณีไม่อนุญาตใหต้อ่อายุใบอนญุาต 
        
แจง้คําสั่งไม่อนญุาตใหต้่ออายุใบอนญุาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอั
นตรายต่อสขุภาพ (ในแต่ละประเภทกจิการ) 
แกผู่ข้อต่ออายุใบอนญุาตทราบ พรอ้มแจง้สทิธใินการอุทธรณ ์
 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ 
ไม่อาจออกใบอนญุาตหรอืยังไม่อาจมคีําสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายใน 

8 วัน จุดรับคําขอ  กองคลงั 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
30 วัน นับแต่วันทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้น 
ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 ครัง้ๆ ละไม่เกนิ 15 วัน 
และแจง้ใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 
วันนับแต่วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
ทัง้นี้หากเจา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไม่แลว้เสร็จ 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึเหตุแห่งความล่าชา้ทุก 
7 วันจนกว่าจะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสําเนาแจง้ก.พ.ร. 
ทราบทุกครัง้))  

5) - 
ชําระค่าธรรมเนียม (กรณมีคีําสัง่อนุญาตตอ่อายุใบอนุญาต) 
    
ผูข้ออนุญาตมาชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาทีท่อ้ง
ถิน่กําหนดพรอ้มรับใบอนุญาต  
(หมายเหต:ุ (กรณีไม่ชําระตามระยะเวลาทีก่ําหนด 
จะตอ้งเสยีค่าปรับเพิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 20 
ของจํานวนเงนิทีค่า้งชําระ)))  

1 วัน จุดรับคําขอ  กองคลงั 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (แสดงบัตรและเชือ่มโยงจากฐานขอ้มูลของภาครัฐ) 

กระทรวงมหาดไทย 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เชือ่มโยงจากฐานขอ้มูลของภาครัฐ) 

กระทรวงมหาดไทย 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ ((ถา้ม)ี เชือ่มโยงจากฐานขอ้มูลของภาครัฐ) 

กระทรวงพาณิชย ์

4) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหท้ําการแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ ฉบบัจรงิ 
1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

แบบรายการตรวจสอบตามหลกัเกณฑ ์
และเงือ่นไขทีผู่ข้ออนุญาตจะตอ้งดําเนนิการ 
กอ่นการพจิารณาออกใบอนุญาต 
ตามเอกสารแนบทา้ยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารตามทีก่ําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรือ่ง กําหนดประเภทหรอืขนาดของกจิการ และหลักเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไข 
ทีผู่ข้ออนญุาตจะตอ้งดําเนนิการกอ่นการพจิารณาออกใบอนุญาต 
พ.ศ. 2561 (กรณเีป็นประเภทกจิการตามทีป่ระกาศกระทรวงฯ กําหนด) 
) 

- 

6) 
 

แบบสรุปผลการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนทีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
วา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการรบัฟังความคดิเห็นของประชาชนทีเ่ก ีย่ว
ขอ้ง 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารตามทีก่ําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ 
เรือ่ง กําหนดประเภทหรอืขนาดของกจิการ และหลักเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไข 
ทีผู่ข้ออนญุาตจะตอ้งดําเนนิการกอ่นการพจิารณาออกใบอนุญาต 
พ.ศ. 2561 (กรณเีป็นประเภทกจิการตามทีป่ระกาศกระทรวงฯ กําหนด) 
) 

7) 
 

สําเนาเอกสารสทิธิ ์หรอืสญัญาเช่า หรอืสทิธอิืน่ใด 
ตามกฎหมายในการใชป้ระโยชนส์ถานทีท่ ีใ่ชป้ระกอบกจิการในแต่
ละประเภทกจิการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

8) 
 

สําเนาใบอนญุาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารทีแ่สดงวา่
อาคารดงักลา่วสามารถใชป้ระกอบกจิการตามทีข่ออนุญาตได ้
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชือ่มโยงจากฐานขอ้มูลของภาครัฐ 
- 
กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ 
) 

กระทรวงมหาดไทย 

9) 
 

สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายอืน่ท ีเ่ก ีย่วขอ้งในแตล่ะประเภทกจิก
าร เช่น ใบอนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535  พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 พ.ร.บ. 
การเดนิเรอืในนา่นนํา้ไทย พ.ศ. 2546 เป็นตน้ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (- เชือ่มโยงจากฐานขอ้มูลของภาครัฐ 
- 
กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ 
) 

- 

10) 
 

เอกสารหรอืหลกัฐานเฉพาะกจิการทีก่ฎหมายกําหนดใหม้กีารประเ
มนิผลกระทบ เช่น รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) รายงานการประเมนิผลกระทบตอ่สุขภาพ (HIA) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีทีเ่ป็นเอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 
ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตสิว่นทอ้งถิน่) 

- 

11) 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(ในแตล่ะประเภทกจิการทีก่ําหนด) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีทีเ่ป็นเอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 
ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตสิว่นทอ้งถิน่) 

- 

12) 
 

แผนผงัพืน้ท ีข่องสถานประกอบกจิการ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหตุ 
(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

13) 
 

แผนภูมกิารผลติ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

14) 
 

แผนการป้องกนัมลพษิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ 
(กรณีทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ใหเ้ป็นเอ
กสารหรอืหลักฐานเพิม่เตมิ) 

- 

15) 
 

ใบรบัรองแพทยแ์ละหลกัฐานแสดงวา่ผา่นการอบรมเรือ่งสุขาภบิา
ลอาหาร (กรณียืน่ขออนุญาตกจิการทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัอาหาร) 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (เอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 
ตามทีร่าชการสว่นทอ้งถิน่กําหนด) 

- 

16) 
 

เอกสารและหลกัฐานอืน่ ๆตามทีท่อ้งถิน่กําหนดในขอ้บญัญตั ิ
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีทีเ่ป็นเอกสารและหลักฐานอืน่ๆ 
ทีอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่กําหนดในขอ้บัญญัตสิว่นทอ้งถิน่) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1)  อตัราคา่ธรรมเนยีมตอ่อายุใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็น

อนัตรายตอ่สุขภาพ ฉบบัละไมเ่กนิ 15,000  บ า ท ต่ อ ปี  
( คิ ด ต า ม ป ร ะ เ ภ ท แ ล ะ ข น า ด ข อ ง กิ จ ก า ร ) 
(ระบุตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่) 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 
  
 

 
ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1. ทีทํ่าการ อบต.ลําดวน 
2. ศูนยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

3. ศูนยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกรด็ 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 
 
ศูนยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทุนต่างชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 
ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไม่มแีบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 
 
หมายเหต ุ
การแจง้ผลการพจิารณา 
 
1. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคีําสั่งไม่อนญุาตไดภ้ายใน 30 วัน 
นับแต่วันทีเ่อกสารถูกตอ้งและครบถว้น ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2 ครัง้ๆ ละไม่เกนิ 15 วัน 
และใหแ้จง้ต่อผูย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 
 
2. ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่พจิารณายังไม่แลว้เสร็จภายในระยะเวลาตามขอ้ 1. 
ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหผู้ย้ืน่คําขอทราบถงึเหตุแห่งความล่าชา้ทุก 7 วันจนกว่าจะพจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มสําเนาแจง้ ก.พ.ร. 
ทราบทุกครัง้ 
 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตศู์นยร์วมขอ้มูลการตดิต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันทีคู่่มอืมผีลบังคับใช:้ 19/09/2562 

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

