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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอมหีนงัสอืรบัรองควำมรูค้วำมสำมำรถ 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนพัฒนำฝีมอืแรงงำนประจวบครีขีนัธ ์กรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน กระทรวงแรงงำน  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กำรประเมนิ หมำยควำมวำ่ กำรพจิำรณำและวัดคำ่ทักษะฝีมอื ควำมรูค้วำมสำมำรถ คณุลกัษณะสว่นบคุคล และประสบกำรณ์หรอื

ควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชพีในระดบัตำ่งๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 

 กำรรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ หมำยควำมวำ่ กำรรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ ในกำรประกอบอำชพีของบคุคลทีผ่ำ่นกำรประเมนิ

ในแตล่ะระดบัตำมทีค่ณะกรรมกำรประกำศก ำหนด 

 

 หนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ หมำยควำมวำ่ หนังสอืทีอ่อกใหแ้กบ่คุคลทีผ่่ำนกำรรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ 

 

  ผูป้ระสงคจ์ะขอหนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ ใหย้ืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนตอ่ศนูยป์ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถกลำง 

หรอืใหย้ืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำรหลกัฐำนตอ่ศนูยป์ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถตำมมำตรำ 26/4 (2) พรอ้มช ำระคำ่ธรรมเนยีมหรอื

คำ่บรกิำรตำมทีก่ ำหนด 

 

 กำรประเมนิใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์ดงันี้ 

 

 (1) ใหใ้ชผ้ลกำรผำ่นกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมอืแรงงำนแหง่ชำต ิเป็นกำรประเมนิในสว่นของกำรวดัคำ่ควำมรูค้วำมสำมำรถ 

ทกัษะฝีมอื และทศันคตใินกำรท ำงำน 

 

 (2) กรณีทีส่ำขำอำชพีหรอืต ำแหน่งงำนใดยังไมม่กีำรก ำหนดมำตรฐำนฝีมอืแรงงำนแหง่ชำตใิหก้รมพัฒนำฝีมอืแรงงำนโดย

ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรพัฒนำฝีมอืแรงงำน ก ำหนดกรอบควำมรูค้วำมสำมำรถ ทักษะฝีมอื และทศันคต ิ   

ในกำรท ำงำน เพือ่ใชใ้นกำรประเมนิ 

 

 (3) ประสบกำรณ์ในเรือ่งตำ่ง ๆทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืควำมส ำเร็จในกำรประกอบอำชพีหรอืกำรท ำงำน หรอืกำรฝึกอบรม 

 

 (4) คณุลักษณะสว่นบคุคลทีแ่สดงถงึศักยภำพในกำรประกอบอำชพีหรอืกำรท ำงำนทีม่อียูใ่นตวับคุคล เชน่ ทกัษะในกำรจัดกำร

เกีย่วกบักำรปฏบิตังิำน ทักษะเกีย่วกบัสภำพแวดลอ้มในกำรปฏบิตังิำน ทกัษะในกำรเรยีนรูเ้กีย่วกับสถำนทีท่ ำงำน ทักษะในเรือ่ง

ของควำมสมัพันธภ์ำยในหน่วยงำน เป็นตน้ 

 

 กำรประเมนิตำม (3) หรอื (4) อำจท ำไดด้ว้ยวธิกีำรอย่ำงหนึง่อยำ่งใด ดงันี้ 

 

 (1) ตรวจสอบจำกเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งหรอืรำยละเอยีดทีป่รำกฏในสมดุประจ ำตัว 

 

 (2) กำรสมัภำษณ์ หรอืกำรทดสอบเชงิพฤตกิรรม 

 

 (3) กำรแสดงผลงำนทีผ่่ำนมำ 

 

 (4) วธิกีำรอืน่ทีเ่หมำะสมส ำหรับสำขำอำชพีหรอืต ำแหน่งงำนนัน้ 

 

ในกำรประเมนิเพือ่รับรองควำมรูค้วำมสำมำรถแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูป้ระเมนิไมน่อ้ยกวำ่สำมคน 

 

 ผูข้อรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถจะตอ้งไดรั้บคะแนนกำรประเมนิไมน่อ้ยกวำ่รอ้ยละแปดสบิหำ้ของคะแนนรวม จงึจะถอืวำ่ผำ่น 

กำรประเมนิและมสีทิธไิดรั้บหนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ ใหศ้นูยป์ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถกลำงหรอืศนูยป์ระเมนิควำมรู ้

ควำมสำมำรถ ตำมมำตรำ 26/4 (2) ซึง่ด ำเนนิกำรจัดใหม้กีำรประเมนิแกผู่ข้อรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ ออกหนังสอืรับรอง

ควำมรูค้วำมสำมำรถใหแ้กผู่ผ้ำ่นกำรประเมนิ หนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถซึง่ออกโดยศนูยป์ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถ

กลำงหรอืศนูยป์ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถตำมมำตรำ 26/4 (2) ใหเ้ป็นไปตำมแบบทำ้ยประกำศนี้ 
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 ใหศ้นูยป์ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถแจง้ผลกำรประเมนิใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยในหำ้วนัท ำกำรนับจำกวนัท ำกำรประเมนิ กรณีที่

ไมผ่่ำนกำรประเมนิใหแ้จง้เหตผุลใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบ 

 

 หนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถใหม้อีำยสุำมปี ผูไ้ดรั้บหนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ อำจยืน่ค ำขอเพือ่ประเมนิใหมก่อ่น

วนัทีห่นังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถฉบับเดมิหมดอำยไุมเ่กนิเกำ้สบิวนั 

 

 กรณีหนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถช ำรุดหรอืสญูหำย ใหย้ืน่ค ำขอพรอ้มเอกสำร หลกัฐำนตอ่ศนูยป์ระเมนิควำมรู ้

ควำมสำมำรถกลำง หรอืศนูยป์ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถตำมมำตรำ 26/4 (2) ภำยในสบิหำ้วนันับแตว่นัทีท่รำบถงึกำรช ำรุดหรอื

สญูหำยดงักลำ่ว ใบแทนหนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถซึง่ออกโดยศนูยป์ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถกลำง หรอืศนูยป์ระเมนิ

ควำมรูค้วำมสำมำรถตำมมำตรำ 26/4 (2) ใหเ้ป็นไปตำมแบบทำ้ยประกำศนี้ 

 

 กำรยืน่ค ำขอตำมประกำศนี ้ในกรุงเทพมหำนครใหย้ืน่ ณ กรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน ในจังหวัดอืน่ใหย้ืน่ ณ หน่วยงำนของกรม

พัฒนำฝีมอืแรงงำนทีต่ัง้อยูใ่นจังหวดันัน้ หรอืศนูยป์ระเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถ ตำมมำตรำ 26/4 (2) 

 

 ในกรณีทีเ่ป็นกำรยืน่ค ำขอหนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถครัง้แรก ใหผู้ท้ีย่ ืน่ค ำขอไวแ้ลว้ สำมำรถท ำงำนตอ่ไปไดจ้นกวำ่   

จะไดรั้บแจง้ผลกำรประเมนิ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ส ำนักงำนพัฒนำฝีมอืแรงงำนประจวบครีขีนัธ ์เลขที ่311 หมู ่3 
ต ำบลอำ่วนอ้ย อ ำเภอเมอืง จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์77000 
โทรศพัท ์: 0 3290 9665 โทรสำร : 0 3290 9663 

http://www.dsd.go.th/PrachuapKhiriKhanตดิตอ่ดว้ยตนเอง 
ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

 

 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
1. ผูม้คีวำมประสงคย์ืน่ค ำขอและเจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำม

ถกูตอ้งครบถว้นของเอกสำรเบือ้งตน้  

2. เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบและพำิรณำรำยละเอยีดขอ้มลู  
3. แจง้ผลใหผู้ย้ืน่ค ำขอช ำระคำ่ธรรมเนยีม  

4. ผูย้ืน่ค ำขอแสดงใบเสร็จรับเงนิเพือ่รับบตัรประจ ำตวัผูเ้ขำ้รับ
กำรประเมนิ  

5. เจำ้หนำ้ทีแ่จง้นัดวนัประเมนิ 

(หมำยเหต:ุ (- ตรวจสอบจ ำนวนเอกสำรทีย่ืน่ – ตรวจสอบ    
กำรรับรองส ำเนำ))  

3 ชัว่โมง ฝ่ำยประเมนิและรับรอง
ควำมรูค้วำมสำมำรถ 

ส ำนักงำนพัฒนำฝีมอื
แรงงำนประจวบครีขีนัธ ์

 

2) กำรพจิำรณำ 
1. ผูย้ืน่ค ำขอแสดงบตัรประจ ำตวัและขอเขำ้รับกำรประเมนิ       

2. ผูป้ระเมนิด ำเนนิกำรประเมนิควำมรูค้วำมสำมำรถและจัดท ำ

บนัทกึสรุปผลกำรประเมนิรำยงำนนำยทะเบยีน                     
3. เจำ้หนำ้ทีจั่ดท ำหนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ 

(หมำยเหต:ุ -)  

5 วนั ฝ่ำยประเมนิและรับรอง
ควำมรูค้วำมสำมำรถ 

ส ำนักงำนพัฒนำฝีมอื
แรงงำนประจวบครีขีนัธ ์
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ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

1. นำยทะเบยีนพจิำรณำลงนำมอนุมัต ิ 
2. แจง้ผลกำรปะเมนิใหผู้ย้ืน่ค ำขอ และรับหนังสอืรับรองควำมรู ้

ควำมสำมำรถ 
(หมำยเหต:ุ -)  

2 วนั ฝ่ำยประเมนิและรับรอง

ควำมรูค้วำมสำมำรถ 
ส ำนักงำนพัฒนำฝีมอื
แรงงำนประจวบครีขีนัธ ์

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นบคุคล) 

กรมกำรปกครอง 

2) 
 

แบบค ำขอหนงัสอืรบัรองควำมรูค้วำมสำมำรถ (แบบ คร.10) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

ส ำนักงำนรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ 

3) 

 

รูปถำ่ยหนำ้ตรงขนำด 1x1.5 นิว้ 

ฉบบัจรงิ 4 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

เอกสำรดำ้นกำรศกึษำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

5) 

 

เอกสำรดำ้นกำรฝึกอบรม 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

6) 
 

เอกสำรดำ้นกำรสมัมนำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

7) 

 

เอกสำรดำ้นกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมอืแรงงำน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

กรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน 

8) 
 

เอกสำรดำ้นกำรประกอบอำชพีและกำรท ำงำนทีผ่ำ่นมำ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 

9) 

 

เอกสำรขอ้มูลอืน่ ๆ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

- 
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คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) กำรขอมหีนงัสอืรบัรองควำมรูค้วำมสำมำรถ คร ัง้ละ 1,000 บำท 

(หมำยเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บำท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ส ำนักงำนพัฒนำฝีมอืแรงงำนประจวบครีขีนัธ ์
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนพัฒนำฝีมอืแรงงำนประจวบครีขีนัธ ์เลขที ่311 หมู ่3 ต ำบลอำ่วนอ้ย อ ำเภอเมอืง  
จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์77000 โทรศพัท ์: 0 3290 9665 โทรสำร : 0 3290 9663 
http://www.dsd.go.th/PrachuapKhiriKhan)) 

1) ส ำนักงำนรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ ชัน้ 6 อำคำรกรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน ถนนมติรไมตร ีดนิแดง 
กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์: 0 2245 1703 โทรสำร : 0 2245 170 http://www.dsd.go.th/oloc))  

2) กรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน 
(หมำยเหต:ุ (กรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน ถนนมติรไมตร ีดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศพัท ์: 0 2245 1707 

http://www.dsd.go.th))  
3) กระทรวงแรงงำน 

(หมำยเหต:ุ (กระทรวงแรงงำน ถนนมติรไมตร ีดนิแดง กรุงเทพฯ 10400 สำยดว่น 1546 

http://www.mol.go.th/anonymouse/complaint))  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบ คร.10 
(หมำยเหต:ุ (http://www.dsd.go.th/oloc/Region/Doc_ShowDetails/4345))  

2) แบบบตัรประจ ำตัวผูเ้ขำ้รับกำรประเมนิ 

(หมำยเหต:ุ (http://www.dsd.go.th/oloc/Region/Doc_ShowDetails/5409))  
3) แบบ คร.12 

(หมำยเหต:ุ (http://www.dsd.go.th/oloc/Region/Doc_ShowDetails/4343))  
 

หมำยเหตุ 

** กรณีค ำขอหรอืรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น หรอืไม่อำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้       

ผูรั้บค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำมบนัทกึควำมบกพร่องและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำน ร่วมกนั พรอ้มก ำหนดระยะเวลำ      
ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนนิกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด ผูรั้บค ำขอ     

จะด ำเนนิกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
 

** พนักงำนเจำ้หนำ้ทีจ่ะยังไม่พจิำรณำค ำขอ และยังไมนั่บระยะเวลำด ำเนนิงำน จนกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนนิกำรแกไ้ขค ำขอหรอื

ยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำม บนัทกึควำมบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

** ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีต่รวจเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชำชน
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

** ทัง้นีจ้ะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 5 วันท ำกำรนับแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จ 
 

ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ สำมำรถดำวนโ์หลดไดท้ีเ่ว็บไซต ์ส ำนักงำนรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ http://www.dsd.go.th/oloc  
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ชือ่กระบวนงำน: กำรขอมหีนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ กรมพัฒนำฝีมอืแรงงำน ส ำนักงำนรับรองควำมรู ้

ควำมสำมำรถ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)ประกำศกระทรวงแรงงำน เรือ่งสำขำอำชพี ต ำแหน่งงำนหรอืลักษณะงำนทีอ่ำจะเป็นอนัตรำยตอ่สำธำรณะ หรอืตอ้งใชผู้ม้ ี
ควำมรูค้วำมสำมำรถ ซึง่ตอ้งด ำเนนิกำรโดยผูไ้ดห้นังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ  

  
2)ประกำศคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรพัฒนำฝีมอืแรงงำน ลงวนัที ่22 เมษำยน 2558 เรือ่ง หลักเกณฑ ์วธิกีำร และเงือ่นไข   
ในกำรยืน่ค ำขอกำรประเมนิกำรออกหนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ อำยหุนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ และกำรออก
ใบแทนหนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ  
  

3)พระรำชบัญญัตสิง่เสรมิกำรพัฒนำฝีมอืแรงงำน พ.ศ. 2545 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 มำตรำ 26/3 และ 
26/10  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค, สว่นกลำงทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิำค (ตำมกฎกระทรวง), สว่นกลำงทีต่ัง้อยูใ่นภมูภิำค     

(นอกกฎกระทรวง) 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระรำชบญัญัตสิง่เสรมิกำรพัฒนำฝีมอืแรงงำน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2557 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 8.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรขอมหีนังสอืรับรองควำมรูค้วำมสำมำรถ 09/11/2559 10:35 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


