
คู�มอืสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย� (ต้ังใหม�) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 กรณีผู+

ขอจดทะเบียนเป-นบุคคลธรรมดา 

หน�วยงานท่ีให+บริการ :องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูลกระทรวงพาณิชย� 

 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข (ถ+ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู�ประกอบพาณิชยกิจต�องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย�ภายใน 30 วันนับตั้งแต�วันเร่ิมประกอบกิจการ  

(มาตรา 11) 

2. ผู�ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย�ด�วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให�ผู�อื่นยื่นจดทะเบียน

แทนก็ได� 

3. ให�ผู�ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป7นเจ�าของกิจการเป7นผู�ลงลายมือช่ือรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและ

เอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอได�จากพนักงานเจ�าหน�าที่หรือ

ดาวน�โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

*** หมายเหตข้ัุนตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต�เจ�าหน�าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ�วน

ตามที่ระบุไว�ในคู�มือประชาชนเรียบร�อยแล�วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม�ครบถ�วนและ/หรือมี

ความบกพร�องไม�สมบูรณ�เป7นเหตุให�ไม�สามารถพิจารณาได�เจ�าหน�าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร�องของ

รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต�องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู�ยื่นคําขอจะต�องดาํเนินการแก�ไขและ/หรือยืน่

เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบันทึกดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถอืว�าผู�ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดย

เจ�าหน�าที่และผู�ยื่นคําขอหรือผู�ได�รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�อง

ดังกล�าวให�ผู�ยื่นคําขอหรือผู�ได�รับมอบอํานาจไว�เป7นหลักฐาน 

 

 

 

 



ช�องทางการให+บริการ 

สถานท่ีให
บริการ 
กรุงเทพมหานครติดต�อ 
(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท� : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให�บริการกับสถานประกอบการทุกแห�งที่มีที่ตั้งอยู�ใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท� : ติดต�อสํานักงานเขต 
(สถานประกอบการแห�งใหญ�ต้ังอยู�ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเขตไหนให�ไปยื่นจดทะเบียนณสํานักงานเขตน้ัน)/
ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน  

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป1ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

สถานท่ีให
บริการ 
จังหวัดอื่นติดต�อ 
(1) สํานักงานเทศบาล 
โทรศัพท� : ติดต�อเทศบาล 
(2) องค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.)  
โทรศัพท� : ติดต�ออบต. โทรศัพท� 074-773725 
(3) เมอืงพัทยา 
โทรศัพท� : 038-253154 
(สถานประกอบการแห�งใหญ�ต้ังอยู�ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยาให�ไปเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมอืงพัทยาน้ัน)/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป1ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

สถานท่ีให
บริการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัด
สตลู/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน  

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป1ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ�งผล 
30 นาที - 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ�าหน�าที่การเงินรับชําระค�าธรรมเนียม 
5 นาที - 

 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูลเข�า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสอื
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย�ให�ผู�ยื่นคําขอ 

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ+าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู+ออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย� (แบบทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

2) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(พร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

สําเนาทะเบียนบ+าน 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(พร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง) 

กรมการปกครอง 

4) หนังสือให+ความยินยอมให+ใช+สถานท่ีต้ังสํานักงานแห�งใหญ� - 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ+าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู+ออกเอกสาร 
 โดยให+เจ+าของร+านหรือเจ+าของกรรมสิทธ์ิลงนามและให+มี

พยานลงชื่อรับรองอย�างน+อย 1 คน 
ฉบับจริง1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู�ประกอบพาณิชยกิจมิได�เป7นเจ�าบ�าน ) 

5) 
 

สําเนาทะเบียนบ+านท่ีแสดงให+เห็นว�าผู+ให+ความยินยอมเป-น
เจ+าบ+านหรือสําเนาสัญญาเช�าโดยมีผู+ให+ความยินยอมเป-นผู+
เช�าหรือเอกสารสิทธ์ิอย�างอื่นท่ีผู+เป-นเจ+าของกรรมสิทธ์ิเป-น
ผู+ให+ความยินยอมพร+อมลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู�ประกอบพาณิชยกิจมิได�เป7นเจ�าบ�าน ) 

- 

6) 
 

แผนท่ีแสดงสถานท่ีซึ่งใช+ประกอบพาณิชยกิจและสถานท่ี
สําคัญบริเวณใกล+เคียงโดยสังเขปพร+อมลงนามรับรอง
เอกสาร 
ฉบับจริง1ฉบับ 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถ+าม)ี พร+อมปBดอากรแสตมปC 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบับ 
 

- 

8) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู+รับมอบอํานาจ (ถ+ามี) 
พร+อมลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง 
สําเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 

9) 
 

สําเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให+เป-นผู+จาํหน�าย
หรือให+เช�าสินค+าดังกล�าวจากเจ+าของลิขสทิธ์ิของสินค+าท่ี
ขายหรือให+เช�าหรือสําเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวล
รัษฎากรหรือหลักฐานการซื้อขายจากต�างประเทศพร+อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต+อง 
สําเนา1ฉบับ 

- 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ+าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู+ออกเอกสาร 
หมายเหตุ(ใช�ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให�เช�า
แผ�นซีดีแถบบันทึกวีดทิัศน�แผ�นวีดิทัศน�ดีวีดีหรือแผ�นวีดีทัศน�
ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง) 

10) 
 

หนังสือชีแ้จงข+อเท็จจริงของแหล�งที่มาของเงินทุนและ
หลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนหรืออาจมาพบเจ+าหน+าท่ีเพ่ือ
ทําบันทึกถ+อยคําเกี่ยวกับข+อเท็จจริงของแหล�งท่ีมาของ
เงินทุนพร+อมแสดงหลักฐานแสดงจํานวนเงินทุนก็ได+ 
ฉบับจริง1ฉบับ 
หมายเหตุ(ใช�ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค�าอัญมณีหรือ
เคร่ืองประดับซ่ึงประดับด�วยอญัมณี) 

- 

 

ค�าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร+อยละ) 
1) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) ค�าธรรมเนียม 50 บาท 
2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) ค�าธรรมเนียม 30 บาท 

 

ช�องทางการร+องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช�องทางการร+องเรียน / แนะนําบริการ 
1) ร�องเรียนณช�องทางทีย่ื่นคําขอ 
2) ร�องเรียนต�อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค�ากระทรวงพาณิชย� 

(หมายเหต:ุ (0-2547-4446-7 )) 
3) โทรศัพท� : Call Center 1570 
4) เว็บไซต�  : www.dbd.go.th 
5) องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูล 

(หมายเหต:ุ -) โทร 074-773725 



ลําดับ ช�องทางการร+องเรียน / แนะนําบริการ 
6) ศูนย�บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู�ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร�ม ตัวอย�างและคู�มอืการกรอก 

ลําดับ ชือ่แบบฟอร�ม 
1) คู�มือการกรอกเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู�มอืสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย� (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�

พ.ศ. 2499 กรณีผู+ขอจดทะเบียนเป-นบุคคลธรรมดา 

หน�วยงานท่ีให+บริการ :องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูลกระทรวงพาณิชย� 

 

หลักเกณฑ� วิธีการ เง่ือนไข (ถ+ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู�ประกอบพาณิชยกิจซึง่จดทะเบียนพาณิชย�ไว�ต�อมาได�เลิกประกอบพาณิชยกิจทั้งหมดจะโดยเหตุใดก็ตาม

เช�นขาดทุนไม�ประสงค�จะประกอบการค�าต�อไปเจ�าของสถานทีเ่รียกห�องคืนเพราะหมดสัญญาเช�าหรือเลิกห�าง

หุ�นส�วนบริษัทให�ยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจต�อพนักงานเจ�าหน�าที่ภายในกําหนด 30 วัน

นับต้ังแต�วันเลิกประกอบพาณิชยกิจ  (มาตรา 13) 

2. กรณีผู�ประกอบพาณิชยกิจมีเหตุขดัข�องไม�สามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเลิกด�วยตนเองเช�นวิกลจริตตาย

สาบสูญเป7นต�นให�ผู�ที่มีส�วนได�เสียตามกฎหมายเช�นสามีภริยาบิดามารดาหรือบุตรยื่นขอจดทะเบียนเลิก

ประกอบพาณิชยกิจแทนผู�ประกอบพาณิชยกิจน้ันได�โดยให�ผู�มสี�วนได�เสยีตามกฎหมายลงลายมอืชือ่ในคําขอ

จดทะเบียนเลิกพร�อมแนบเอกสารหลักฐานการที่ผู�ประกอบพาณิชยกิจไม�สามารถมายื่นคําขอจดทะเบยีนได�

ด�วยตนเองเช�นใบมรณบัตรคําสั่งศาลเป7นต�น 

3. ผู�ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกิจได�ด�วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให�

ผู�อื่นยื่นแทนก็ได� 

4.ให�ผู�ประกอบพาณิชยกิจซึ่งเป7นเจ�าของกิจการหรือผู�มสี�วนได�เสีย (แล�วแต�กรณี) เป7นผู�ลงลายมอืชือ่รับรอง

รายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบคําขอจดทะเบียน 

5. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสอืมอบอํานาจสามารถขอได�จากพนักงานเจ�าหน�าที่หรือ

ดาวน�โหลดจาก www.dbd.go.th 

 

*** หมายเหตข้ัุนตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเร่ิมนับระยะเวลาต้ังแต�เจ�าหน�าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ�วน

ตามที่ระบุไว�ในคู�มือประชาชนเรียบร�อยแล�วทั้งนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลกัฐานไม�ครบถ�วนและ/หรือมี

ความบกพร�องไม�สมบูรณ�เป7นเหตุให�ไม�สามารถพิจารณาได�เจ�าหน�าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร�องของ

รายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต�องยื่นเพ่ิมเติมโดยผู�ยื่นคําขอจะต�องดาํเนินการแก�ไขและ/หรือยืน่



เอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลาทีก่ําหนดในบันทึกดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถอืว�าผู�ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดย

เจ�าหน�าที่และผู�ยื่นคําขอหรือผู�ได�รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�อง

ดังกล�าวให�ผู�ยื่นคําขอหรือผู�ได�รับมอบอํานาจไว�เป7นหลักฐาน 

 

 

ช�องทางการให+บริการ 

สถานท่ีให
บริการ 
กรุงเทพมหานครติดต�อ 
(1) สํานักงานเศรษฐกิจการคลังกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท� : 02-224-1916 หรือ 02-225-1945 
(ให�บริการกับสถานประกอบการทุกแห�งที่มีที่ตั้งอยู�ใน
กรุงเทพมหานคร) หรือ 
(2) สํานักงานเขตกรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท� : ติดต�อสํานักงานเขต 
(สถานประกอบการแห�งใหญ�ต้ังอยู�ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของเขตไหนให�ไปยื่นจดทะเบียนณสํานักงานเขตน้ัน)/
ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป1ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

สถานท่ีให
บริการ 
จังหวัดอื่นติดต�อ 
(1) สํานักงานเทศบาล 
โทรศัพท� : ติดต�อเทศบาล 
(2) องค�การบริหารส�วนตําบล (อบต.)  
โทรศัพท� : ติดต�ออบต.  
(3) เมอืงพัทยา 
โทรศัพท� : 038-253154 
(สถานประกอบการแห�งใหญ�ต้ังอยู�ในพื้นที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป1ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 



ของเทศบาลหรืออบต.หรือเมืองพทัยาให�ไปเทศบาลหรือ
อบต.หรือเมอืงพัทยาน้ัน)/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน 
สถานท่ีให
บริการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัด
สตลู/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน โทร 074-773725 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป1ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :60 นาที 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ�งผล 
30 นาที - 

 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

เจ�าหน�าที่การเงินรับชําระค�าธรรมเนียม 
5 นาที - 

 
3) การพิจารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน /เจ�าหน�าที่บันทึกข�อมูล
เข�าระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญการจดทะเบียน/หนังสอื
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

15 นาที - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย�ให�ผู�ยื่นคําขอ 

10 นาที - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ+าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู+ออกเอกสาร 
1) 

 
คําขอจดทะเบียนพาณิชย� (แบบทพ.) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ+าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู+ออกเอกสาร 
2) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(สําเนาบัตรประจําตัวของผู�ประกอบพาณิชยกิจหรือ
ทายาททีย่ื่นคําขอแทนพร�อมลงนามรับรองสําเนาถูกต�อง) 

กรมการปกครอง 

3) 
 

ใบทะเบียนพาณิชย� (ฉบับจริง) 
ฉบับจริง1ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 

4) 
 

สําเนาใบมรณบัตรของผู+ประกอบพาณิชยกิจ (กรณีถึงแก�
กรรม) โดยให+ทายาทท่ียื่นคําขอเป-นผู+ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต+อง 
สําเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 

5) 
 

สําเนาหลักฐานแสดงความเป-นทายาทของผู+ลงชื่อแทนผู+
ประกอบพาณิชยกจิซึ่งถึงแก�กรรมพร+อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต+อง 
สําเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 

6) 
 

หนังสือมอบอํานาจ (ถ+าม)ี พร+อมปBดอากรแสตมปC 10 บาท 
ฉบับจริง1ฉบับ 

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู+รับมอบอํานาจ (ถ+ามี) 
พร+อมลงนามรับรองสําเนาถูกต+อง 
สําเนา1ฉบับ 

กรมการปกครอง 

 

ค�าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร+อยละ) 
1) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คร้ังละ) ค�าธรรมเนียม 20 บาท 

 
2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 

 
ค�าธรรมเนียม 30 บาท 



 

ช�องทางการร+องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช�องทางการร+องเรียน / แนะนําบริการ 
1) ร�องเรียนณช�องทางทีย่ื่นคําขอ 
2) ร�องเรียนต�อกองทะเบียนธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค�ากระทรวงพาณิชย� 

(หมายเหต:ุ (02-547-4446-7)) 
3) โทรศัพท� : Call Center 1570 
4) เว็บไซต�  : www.dbd.go.th 
5) องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูล 

(หมายเหต:ุ -) โทร 074-773725 
6) ศูนย�บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู�ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร�ม ตัวอย�างและคู�มอืการกรอก 

ลําดับ ชือ่แบบฟอร�ม 
1) คู�มือการกรอกเอกสาร 

 

 


