
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้กรณีอืน่ใดทีซ่ ึง่คณะอนุกรรมกำร

วนิจิฉยักำรเขำ้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ำกจิกำรไดม้แีนววนิจิฉยัเป็นบรรทดัฐำนไวแ้ลว้ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์หน่วยงำนทีไ่ม่สงักัดกระทรวง  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

12.1 ผูย้ืน่ค ำขอผอ่นผันเป็นบุคคลธรรมดำหรอืนติบิคุคล 

 

12.2 

ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอผ่อนผันกอ่นกำรไดม้ำซึง่หุน้ของกจิกำรและจะไดร้ับผอ่นผันกำรท ำค ำเสนอซือ้หลักทรัพยทั์ง้หมดของกจิ

กำรภำยหลังจำกไดม้ำซึง่หุน้ของกจิกำรจนท ำใหเ้ป็นผูถ้อืหุน้ถงึหรอืขำ้มจุดรอ้ยละ 25 รอ้ยละ 50 หรอืรอ้ยละ 75 

ของสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกจิกำร ก็ตอ่เมือ่แสดงไดว้ำ่มเีหตจุ ำเป็นและสมควรในกำรไดม้ำซึง่หุน้ของกจิกำร 

 

12.3 เงือ่นไขในกำรยืน่ค ำขอ : ผูย้ืน่ค ำขอผ่อนผันตอ้งด ำเนนิกำรชีแ้จงขอ้เท็จจรงิและขอ้มลูอืน่ ๆ 

เกีย่วกับสิง่ทีจ่ะด ำเนนิกำรต่อส ำนักงำนกอ่นยืน่ค ำขอไมน่อ้ยกวำ่ 7 วัน 

 

12.4 

ส ำนักงำนจะเริม่นับระยะเวลำเพือ่ด ำเนนิกำรพจิำรณำค ำขอนับแตวั่นทีเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจสอบเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืปร

ะชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ ซึง่มรีำยละเอยีดของขัน้ตอนตำมทีก่ ำหนดในขอ้ 13 

 

หมำยเหต ุ**กรณีค ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูร้ับค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบันทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำรหลักฐำนร่วมกัน 

พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิ 

หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ขเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผูร้ับค ำขอจะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอนัน้ ทัง้นี้ ในกรณีทีไ่มไ่ดม้ำยืน่ค ำขอดว้ยตนเอง 

แตม่อบหมำยใหผู้อ้ืน่เป็นผูม้ำยืน่ค ำขอแทน หำกเอกสำรหลักฐำนทีเ่กีย่วขอ้งไมถ่กูตอ้งครบถว้น 

ผูม้ำยืน่ค ำขอแทนตอ้งมเีอกสำรแสดงว่ำเป็นผูท้ีไ่ดร้ับมอบอ ำนำจจำกผูย้ืน่ค ำขอใหเ้ป็นผูล้งนำมในบันทกึควำมบกพร่องดว้ย 

 

 ** ส ำนักงำนจะยังไมพ่จิำรณำค ำขอและยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิกำร 

จนกว่ำผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำมบันทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ (1. เปิดใหบ้รกิำรทกุวันจันทรถ์งึวันศกุร ์
ยกเวน้วันหยุดทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำ

ดหลักทรัพยก์ ำหนด 
2. เปิดใหบ้รกิำรถงึ 15.00 น. 

เพือ่ตรวจสอบควำมถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำร  
3. 

ผูย้ืน่ค ำขออำจนัดหมำยวันและเวลำยืน่ค ำขอกับเจำ้หนำ้ทีข่องส ำ

นักงำนล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 1 วัน 
เพือ่ทีส่ ำนักงำนจะไดเ้ตรยีมกำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่ย้ืน่ค ำ

ขอตำมสมควร))  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์

อำคำรส ำนักงำน ก.ล.ต. ชัน้ G เลขที ่333/3 ถนนวภิำวดรีังสติ 

แขวงจอมพล เขตจตจัุกร กรุงเทพมหำนคร โทรศัพท ์1207 หรอื 
0 2695 9999/ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ตัง้แตเ่วลำ 08:30 - 15:00 น. (มพีักเทีย่ง) 

 



ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

- ผูข้อผ่อนผันยืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

- 
เจำ้หนำ้ทีผู่ร้ับค ำขอตรวจสอบควำมครบของเอกสำรตำมรำยกำร

เอกำรหลักฐำนประกอบ  
- กรณีเอกสำรครบถว้น ใหผู้ข้อผอ่นผันช ำระคำ่ธรรมเนียม 

โดยใหน้ ำใบเสร็จรับเงนิมำแสดง 

เพือ่ใหส้ ำนักงำนมหีนังสอืรับค ำขอไวพ้จิำรณำ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์
 

2) การพจิารณา 
- ตรวจควำมถกูตอ้งและครบถว้นในหนังสอืขอผ่อนผัน 

และเอกสำรหลักฐำนประกอบค ำขอ  

-
 สอบถำมขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิเพิม่เตมิจำกผูข้อผ่อนผัน

เกีย่วกับขอ้มลูหรอืขอ้เท็จจรงิในหนังสอืขอผ่อนผันและเอกสำรห
ลักฐำน - วเิครำะห ์

สรุปขอ้มลูพรอ้มทัง้พจิำรณำกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและหำรอืผูบั้ง

คับบัญชำ - ในกรณีทีม่เีหตสุงสยั 
ส ำนักงำนอำจมหีนังสอืขอใหผู้ข้อผ่อนผันชีแ้จงเพิม่เตมิเพือ่ใหไ้

ดข้อ้มลูทีเ่พยีงพอและครบถว้นตอ่กำรพจิำรณำ  
- จัดท ำบันทกึควำมเห็นเกีย่วกับผลกำรพจิำรณำ 

(หมายเหต:ุ -)  

19 วัน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพยแ์ละตล

ำดหลักทรัพย ์

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ฝ่ำยงำนน ำเสนอต่อผูม้อี ำนำจพจิำรณำตำมล ำดับชัน้เพือ่ลงนำม

ในหนังสอืแจง้ผล 
(หมายเหต:ุ -)  

10 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 ุ(กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลธรรมดำ - 

ใหร้ะบเุลขประจ ำตัวประชำชนของผูย้ืน่ค ำขอ 
กรณีบคุคลธรรมดำเป็นผูม้สีัญชำตไิทย 

กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิคุคล – 

ใหร้ะบเุลขประจ ำตัวประชำชนของกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพันนติบิุ
คคลของผูย้ืน่ค ำขอ 

) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีผูข้อผ่อนผันเป็นนติบิคุคล 

ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูข้อผ่อนผันลงนำมรับรองควำม
ถกูตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี ) 

กรมพัฒนำธรุกจิกำรคำ้ 

3) 

 

กรณีผูข้อผอ่นผนัเป็นบุคคลตา่งชาตหิรอืนติบิคุคลตา่งประเทศ 

ใหย้ืน่เอกสารทีย่นืยนัถงึการมตีวัตนทีแ่ทจ้รงิ อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี ้
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลตำ่งชำตหิรอืนติบิคุคลตำ่งประเทศ 
ใหย้ืน่เอกสำรทีย่นืยันถงึกำรมตีัวตนทีแ่ทจ้รงิ อย่ำงนอ้ยดังต่อไปนี้ 

- กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นบคุคลธรรมดำ 
ใหย้ืน่ส ำเนำใบตำ่งดำ้วหรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำง 

พรอ้มลงนำมรับรองควำมถกูตอ้ง  
- กรณีผูย้ืน่ค ำขอเป็นนติบิคุคล ใหย้ืน่  

(1) 

ส ำเนำหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนซึง่ออกโดยหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำ
นำจของประเทศซึง่นติบิคุคลนัน้มภีมูลิ ำเนำ  

 
(2) 

ส ำเนำหนังสอืรับรองรำยชือ่กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันนติบิคุคล 

พรอ้มดว้ยเงือ่นไขหรอือ ำนำจในกำรลงนำมผูกพัน 
และทีตั่ง้ส ำนักงำนใหญ ่ 

ซึง่ออกโดยเจำ้หนำ้ทีข่องนติบิุคคลนัน้ 
หรอืหน่วยงำนรำชกำรทีม่อี ำนำจของประเทศทีน่ติบิคุคลนัน้มภีมูลิ ำเนำ  

 
(3) 

ใหร้ะบเุลขประจ ำตัวประชำชนหรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงของกรรมกำรผูม้ี

อ ำนำจลงนำมผูกพันนติบิุคคลนัน้  
ซึง่รับรองควำมถกูตอ้งโดยเจำ้ของเอกสำร ทัง้นี้ 

กรณีเอกสำรไดจ้ัดท ำหรอืรับรองควำมถกูตอ้งในต่ำงประเทศตอ้งด ำเนนิก
ำรใหเ้จำ้หนำ้ที ่Notary Public หรอืหน่วยรำชกำรทีม่อี ำนำจในประเทศ 

ทีไ่ดจ้ัดท ำเอกสำร หรอืรับรองควำมถกูตอ้ง 

ท ำกำรรับรองลำยมอืชือ่ผูจั้ดท ำหรอืผูใ้หค้ ำรับรองควำมถูกตอ้งของเอกส
ำรนัน้ และประทับตรำเจำ้หนำ้ที ่Notary Public  

หรอืหน่วยงำนรำชกำรนัน้ดว้ย  
) 

4) 

 

หนงัสอืขอผอ่นผนักำรท ำค ำเสนอซือ้กรณีอืน่ใดทีซ่ ึง่

คณะอนุกรรมกำรวนิจิฉยักำรเขำ้ถอืหลกัทรพัยเ์พือ่ครอบง ำกจิกำร
ไดม้แีนววนิจิฉยัเป็นบรรทดัฐำนไวแ้ลว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(หนังสอืขอผอ่นผันการท าค าเสนอซือ้กรณีอืน่ใดทีซ่ ึง่

คณะอนุกรรมการวนิจิฉัยการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการไดม้ี
แนววนิจิฉัยเป็นบรรทัดฐานไวแ้ลว้ โดยมรีำยละเอยีดอย่ำงนอ้ยดังนี้ (1) 

ขอ้มลูเกีย่วกับผูข้อผ่อนผัน ไดแ้ก ่ขอ้มลูท่ัวไป 
ลักษณะกำรประกอบธรุกจิ/อำชพีโดยสงัเขป กรณีเป็นนติบิคุคล 

ใหแ้สดงรำยชือ่ผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิ 

และฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนนิงำนทีผ่่ำนมำ (2) 
โครงสรำ้งกำรถอืหุน้กอ่นและหลังกำรไดม้ำ (3) แนววนิจิฉัยของ

คณะอนุกรรมการวนิจิฉัยการเขา้ถอืหลักทรัพยเ์พือ่ครอบง ากจิการที่
ก าหนดเป็นบรรทัดฐานไวแ้ลว้ (4) 

แผนกำรและระยะเวลำทีค่ำดว่ำจะด ำเนนิกำรในกำรไดม้ำซึง่หุน้ดังกล่ำว 
(5)ประโยชน์และผลกระทบตอ่กจิกำรและผูถ้อืหุน้ของกจิกำรจำกกำรไดร้ั

บผ่อนผันในครัง้นี้ ทัง้นี้ 

ขอใหเ้ปิดเผยมำตรกำรเพือ่รองรับผลกระทบต่อผูถ้อืหุน้ (ถำ้ม)ี ) 

- 

5) 

 

เอกสารทีแ่สดงวา่ผูข้อผอ่นผนัไดม้กีารใหข้อ้เท็จจรงิและขอ้มลูอืน่

ตอ่ส านกังานกอ่นยืน่ค าขอผอ่นผนั เชน่ 

จดหมายอเิล็กทรอนกิสท์ีส่ง่โดยเจา้หนา้ทีฝ่่ายพฒันาบรษิทั 
เป็นตน้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรั

พยแ์ละตลำดหลักทรัพย ์



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

6) 
 

เอกสารใด ๆ ทีอ่า้งองิในหนงัสอืขอผอ่นผนั 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ถำ้ม ี( กรณีผูข้อผ่อนผันเป็นบคุคลธรรมดำ - 
ใหผู้ข้อผอ่นผันลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งในเอกสำร 

กรณีผูข้อผ่อนผันเป็นนติบิคุคล - 
ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูข้อผ่อนผันลงนำมรับรองควำม

ถกูตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี )) 

- 

7) 
 

เอกสารอืน่ใดทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาค าขอ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 2 ชดุ 
หมำยเหต ุ(ถำ้ม ี( กรณีผูข้อผ่อนผันเป็นบคุคลธรรมดำ - 

ใหผู้ข้อผอ่นผันลงนำมรับรองควำมถกูตอ้งในเอกสำร 

กรณีผูข้อผ่อนผันเป็นนติบิคุคล - 
ใหก้รรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผูกพันของผูข้อผ่อนผันลงนำมรับรองควำม

ถกูตอ้งในเอกสำร พรอ้มประทับตรำนติบิคุคล (ถำ้ม)ี )) 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ค า ข อผ่ อ นผ ัน ที่ อ ยู่ ใ น อ า น า จพิจ า รณาขอ ง ส า น ัก ง า น 
กรณีขอผอ่นผนัการท าค าเสนอซือ้หลกัทรพัย ์

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 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 1090 

(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 

- 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 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

จัดท ำทดแทนคูม่อืฉบับเดมิ กระบวนงำน 8638 / คูม่อื 9150 
14/07/2558 16:18 น. เผยแพร่คูม่อืบนเว็บไซตแ์ลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 

14/07/2558 16:18 น. อนุมัตโิดย ส ำนักงำน ก.พ.ร. แลว้ KANJANA MANGKAROTHAI 
30/06/2558 17:19 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) เอนก อยูย่นื 

30/06/2558 14:20 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) พรรณี เรอืงแววมณี 

25/06/2558 09:57 น. คูม่อืประชำชนอยูร่ะหว่ำงกำรจัดท ำ / แกไ้ข (User) พรรณี เรอืงแววมณี 
17/06/2558 15:00 น. ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่อนุมัต ิ(OPDC rejected) จริำภรณ์ อสิรโิยดม แกไ้ขตำมประเด็นทีป่ระชมุเมือ่วันที ่

17 ม.ิย. 58 
21/05/2558 17:37 น. รออนุมัตขิัน้ที ่2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. (OPDC) เอนก อยูย่นื 

21/05/2558 15:56 น. รออนุมัตขิัน้ที ่1 โดยหัวหนำ้หน่วยงำน (Reviewer) พรรณี เรอืงแววมณี 

 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วันทีคู่ม่อืมผีลบังคับใช:้ 09/11/2561 

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

