
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัยท์ ัง้หมดของกจิการ 

โดยอาศยัมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของกจิการ (whitewash) 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันเป็นบุคคลธรรมดำหรอืนติบิคุคล 

 

12.2 

ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งด ำเนนิกำรใหก้จิกำรร่วมยืน่ค ำขอสอบทำนขอ้มูลในร่ำงหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้และร่ำงหนังสอืขอมตทิีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้ของกจิกำรตำมแบบ 247-7 ตอ่ส ำนักงำนลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 35 วันกอ่นกำรประชมุผูถ้อืหุน้ (ทัง้นี้ 

ในกรณีทีก่จิกำรตอ้งยืน่ค ำขออนุญำตออกเสนอขำยหลักทรัพยแ์กผู่ข้อผ่อนผัน 

ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถอำ้งองิไปยังเอกสำรทีก่จิกำรยืน่ตอ่ส ำนักงำนส ำหรับกำรพจิำรณำ pre-process 

ค ำขออนุญำตกำรเสนอขำยหลักทรัพยท์ีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ำกัด) 

 

12.3 ส ำนักงำนจะสอบทำนกำรเปิดเผยขอ้มูลของเอกสำรขำ้งตน้ 

โดยอำจด ำเนนิกำรสอบถำมขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูย้ืน่ค ำขอและกจิกำรเกีย่วกับขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิในเอกสำรดังก

ลำ่ว และส ำนักงำนจะแจง้ขอ้สังเกตแกผู่ย้ืน่ค ำขอภำยใน 15 วันนับแต่ยืน่ค ำขอสอบทำนขอ้มลู 

เพือ่ใหผู้ย้ืน่ค ำขอและกจิกำรน ำไปปรับปรุงกำรเปิดเผยขอ้มลูในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้และหนังสอืขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตำม

แบบ 247-7 อยำ่งครบถว้นและเพยีงพอตอ่กำรตัดสนิใจของผูถ้อืหุน้ กอ่นกำรจัดสง่หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

 

12.4 ภำยหลังจำกผูย้ืน่ค ำขอไดร้ับมตอินุมัตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของกจิกำร 

ใหผู้ย้ืน่ค ำขอยืน่เอกสำรหลักฐำนประกอบตำมทีก่ ำหนดต่อส ำนักงำนพรอ้มกับด ำเนนิกำรใหก้จิกำรยืน่ค ำขออนุญำตเสนอขำยหลั

กทรัพยท์ีอ่อกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ำกัด(ถำ้ม)ี ทัง้นี้ รำยละเอยีดในกำรขอผ่อนผัน whitewash 

เป็นไปตำมทีก่ ำหนดในประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ที ่สก. 29/2561 เรือ่ง 

หลักเกณฑใ์นกำรขอผอ่นผันกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยทั์ง้หมดของกจิกำร โดยอำศัยมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของกจิกำร ลงวันที ่

30 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 

 

12.5 ผูย้ืน่ค ำขอจะไดร้ับผอ่นผันก็ตอ่เมือ่แสดงใหเ้ห็นวำ่มกีำรปฎบัิตใิหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑด์ังนี้ 

 

12.5.1 ยืน่ค ำขอสอบทำนขอ้มูลตอ่ส ำนักงำนลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 35 วันกอ่นกำรประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

12.5.2 

จัดสง่หนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ซึง่มรีำยละเอยีดในหนังสอืนัดประชมุตำมทีป่ระกำศรำยกำรในหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้ก ำหนด 

และมสีำระไมต่ำ่งจำกร่ำงหนังสอืนัดประชมุผูถ้อืหุน้และร่ำงหนังสอืขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตำมแบบ 247-7 

ทีไ่ดป้รับปรุงขอ้มูลตำมขอ้สังเกตของส ำนักงำนแลว้ โดยตอ้งสง่หนังสอืนัดประชมุดังกล่ำวต่อผูถ้อืหุน้ลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 14 

วันกอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้และสง่ขอ้มลูดังกล่ำวต่อส ำนักงำนและตลำดหลักทรัพยฯ์ ตำมรูปแบบทีป่ระกำศก ำหนด 

โดยไมช่ำ้กวำ่วันทีส่ง่ใหผู้ถ้อืหุน้ 

พรอ้มทัง้แจง้กำรเผยแพร่ชอ่งทำงกำรเขำ้ถงึขอ้มูลดังกลำ่วผ่ำนระบบกำรรับสง่ขอ้มลูของตลำดหลักทรัพยฯ์ 

กอ่นวันประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

12.5.3 ผูข้อผ่อนผัน บุคคลตำมมำตรำ 258 ของผูข้อผ่อนผัน บคุคลทีก่ระท ำกำรร่วมกัน (concert party) กับผูข้อผ่อนผัน 

และบคุคลตำมมำตรำ 258 ของ concert party 

ตอ้งไมม่กีำรไดม้ำซึง่หลักทรัพยข์องกจิกำรในระหวำ่งระยะเวลำวันทีค่ณะกรรมกำรของกจิกำรมมีตใิหอ้อกเสนอขำยหลักทรัพยแ์

กผู่ข้อผอ่นผันจนถงึวันประชมุผูถ้อืหุน้ของกจิกำร 

 

12.5.4 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งไดร้ับมตจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และไมม่ผีูถ้อืหุน้คัดคำ้นตำมหลักเกณฑท์ีก่ ำหนด 

 

12.6 

ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกระบวนกำรในกำรพจิำรณำค ำขอนับแต่วันทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่



ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนด ทัง้นี้ เมือ่พน้ 5 

วันนับแต่วันทีส่ ำนักงำนไดร้ับค ำขอ พรอ้มทัง้เอกสำรหลักฐำนถกูตอ้งครบถว้น ใหถ้อืว่ำผูย้ืน่ค ำขอไดร้ับผอ่นผัน 

เวน้แตส่ ำนักงำนจะแจง้เป็นประกำรอืน่ 

 

หมำยเหต ุ** ส ำนักงำนจะพจิำรณำค ำขอ 

และเริม่นับระยะเวลำด ำเนนิงำนเฉพำะเมือ่ผูย้ืน่ค ำขอไดย้ืน่เอกสำรครบถว้นแลว้ในกรณีทีส่ ำนักงำนตรวจสอบแลว้พบวำ่ 

รำยกำรเอกสำรไมค่รบถว้น ส ำนักงำนจะแจง้ใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยในวันทีย่ืน่ค ำขอดังกลำ่ว 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (- เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร 

- วันหยดุใหเ้ป็นไปตำมทีส่ ำนักงำน ก.ล.ต. ก ำหนด))  
ส ำนักงำน ก.ล.ต. 333/3 ถ.วภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล 

เขตจตจุักร กทม 02-033-9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 

ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

- 
ผูย้ืน่ค ำขอยืน่หนังสอืขอผ่อนผันพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ

ตำมทีก่ ำหนด 

- 
เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของหนังสอืและเอกสำรหลักฐ

ำนประกอบ  
- กรณีเอกสำรครบถว้น ใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระค่ำธรรมเนียม 

โดยใหน้ ำใบเสร็จรับเงนิมำแสดง  
- ส ำนักงำนจะมหีนังสอืรับค ำขอไวพ้จิำรณำ 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล
ำดหลักทรัพย ์

 

2) การพจิารณา 
- เจำ้หนำ้ทีส่อบทำนรำยละเอยีด วเิครำะห ์สรุปขอ้มลู 

พรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและหำรอืผูบั้งคับบัญชำ 

- 
ฝ่ำยงำนจัดท ำบันทกึสรุปขอ้เท็จจรงิและควำมเห็นเพือ่เสนอผูบั้ง

คับบัญชำ  
(หมายเหต:ุ (ภำยใน 5 วันนับแตย่ืน่ค ำขอ 

ใหถ้อืวำ่ผูย้ืน่ค ำขอไดร้ับผ่อนผัน 
เวน้แตส่ ำนักงำนจะแจง้เป็นประกำรอืน่ ))  

4 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(กรณีผูข้อผ่อนผันเป็นบุคคลธรรมดำใหร้ะบเุลขประจ ำตัวประชำชน) 

ส ำนักบรหิำรกำรทะเบยีน 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีผูข้อผ่อนผันเป็นนติบิคุคล 
ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูข้อผ่อนผันลงนำมรับรองควำม

ถกูตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี) 

3) 

 

กรณีผูข้อผอ่นผนัเป็นบุคคลตา่งชาตหิรอืนติบิคุคลตา่งประเทศ 

ใหย้ืน่เอกสารทีย่นืยนัถงึการมตีวัตนทีแ่ทจ้รงิ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ
(กรณีผูข้อผ่อนผันเป็นบุคคลต่ำงชำตหิรอืนติบิุคคลต่ำงประเทศ 

ใหย้ืน่เอกสำรทีย่นืยันถงึกำรมตีัวตนทีแ่ทจ้รงิ อย่ำงนอ้ยดังต่อไปนี้ 

- กรณีผูข้อผอ่นผันเป็นบคุคลธรรมดำ ใหย้ืน่ ส ำเนำใบตำ่งดำ้ว 
หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง พรอ้มลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง  

- กรณีผูข้อผอ่นผันเป็นนติบิคุคล ใหย้ืน่  
(1) 

ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำ
นำจของประเทศซึง่นติบิคุคลนัน้มภีมูลิ ำเนำ  

(2) 

ส ำเนำหนังสอืรับรองรำยชือ่กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคล 
พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ ำนำจในกำรลงนำมผูกพัน 

และทีตั่ง้ส ำนักงำนใหญ ่ซึง่ออกโดยเจำ้หนำ้ทีข่องนติบิคุคลนัน้ 
หรอืหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำนำจของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้มภีมูลิ ำเนำ  

(3) 

ใหร้ะบเุลขประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงของกรรมกำรผูม้ี
อ ำนำจลงนำมผูกพันนติบิุคคลนัน้ 

ซึง่รับรองควำมถกูตอ้งโดยเจำ้ของเอกสำร ทัง้นี้ 
กรณีเอกสำรไดจ้ัดท ำหรอืรับรองควำมถกูตอ้งในต่ำงประเทศตอ้งด ำเนนิก

ำรใหเ้จำ้หนำ้ที ่Notary Public 
หรอืหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำนำจในประเทศทีไ่ดจ้ัดท ำเอกสำรหรอืรับรอง

ควำมถกูตอ้งท ำกำรรับรองลำยมอืชือ่ผูจั้ดท ำหรอืผูใ้หค้ ำรับรองควำมถกูต ้

องของเอกสำรนัน้ และประทับตรำเจำ้หนำ้ที ่Notary Public 
หรอืหน่วยงำนรำชกำรนัน้ดว้ย) 

- 

4) 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนัพรอ้มส าเนาหนงัสอืขอมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของ

กจิการ (แบบ 247-7) (สก. 29/2561) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลธรรมดำ 

- ใหผู้ย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งในเอกสำร  

กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิคุคล  
- 

ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกู
ตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี) 

- 

5) 

 

ส าเนาหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ทีม่รีายละเอยีดอยา่งนอ้ยตามทีก่ า

หนดในประกาศ ที ่ทจ. 41/2561 เรือ่ง 
รายการในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ลงวนัที ่

30 พฤษภาคม 2561 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลธรรมดำ 
- ใหผู้ข้อผ่อนผันลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งในเอกสำร  

กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิคุคล  
- 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกู
ตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี) 

6) 
 

รายงานความเห็นทีป่รกึษาทางการเงนิอสิระทีม่รีายละเอยีดอยา่งน้
อยตามทีก่ าหนดในประกาศ ที ่ทจ. 41/2561 เรือ่ง 

รายการในหนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัจดทะเบยีน ลงวนัที ่

30 พฤษภาคม 2561 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหต ุ

(ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันของบรษัิททีป่รกึษำทำงกำรเงนิ 

ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิุคคล (ถำ้ม)ี 
และใหผู้ค้วบคมุกำรปฏบัิตงิำนลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งในเอกสำรดว้ย) 

- 

7) 
 

เอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาขอ้มลูทีเ่ปิดเผย 
(ถา้ม)ี 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลธรรมดำ 

- ใหผู้ย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งในเอกสำร 
กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิคุคล  

- 

ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูย้ืน่ค ำขอลงนำมรับรองควำมถกู
ตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) กรณีหลกัทรพัยท์ีข่อผอ่นผนัมมีูลคา่นอ้ยกวา่ 500 ลา้นบาท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 75,000 บำท 
  

 

2) กรณีหลกัทรพัยท์ีข่อผอ่นผนัมมีูลคา่ต ัง้แต ่500 ลา้นบาท 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 150,000 บำท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) หน่วยงำน ณ จุดยืน่ค ำขอ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์ชัน้ G อำคำร ส ำนักงำน 

ก.ล.ต. เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 : complain@sec.or.th 
(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  

2) ไปรษณีย ์: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. เลขที ่333/3 

ถนนวภิำวดรีังสติ แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร 10900 
(หมายเหต:ุ -)  

3) โทรศัพท ์: 1207 

(หมายเหต:ุ (ระหวำ่งเวลำ 08.30 – 16.30 น.))  
4) อเีมล ์: complain@sec.or.th 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
6) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทุจรติในภำครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สำยดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุต่ำงชำต ิ(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) แบบหนังสอืขอมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัตใิหไ้ดม้ำซึง่หลักทรัพยใ์หม ่
โดยไมต่อ้งท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยทั์ง้หมดของกจิกำร (แบบ 247-7) (สก. 29/2561) 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 18/06/2561 

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

