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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งขอรับควำมคุ้มครองเคร่ืองหมำยกำรค้ำ ณ จุดน ำเข้ำส่งออก 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: ส านกัปอ้งปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย์ 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การแจ้งขอรับความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า ณ จดุน าเข้าสง่ออก 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ส านกัปอ้งปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) ประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าดว้ยการส่งสินค้าออกไปนอกและการน าสินคา้เข้ามาในราชอาณาจกัร พ.ศ. 2530 
 

2) ระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าดว้ยการส่งออกไปนอกและน าเข้ามาในราชอาณาจกัรซ่ึงสินคา้ทีมี่เคร่ืองหมาย
การค้าปลอมหรือเลียนเคร่ืองหมายการคา้ของผูอื้น่พ.ศ. 2530 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ ไมมี่  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 10  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 36  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งขอรับความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า ณ จดุ
น าเข้าสง่ออก  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ศูนย์รับบริการประชาชน ชัน้ 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบรีุ ต าบลบางกระ

สอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 11000/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ กลุ่มอ านวยการและพฒันาระบบงานปอ้งปราม ส านกัป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทาง
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ปัญญา ชัน้ 11 กรมทรัพยฺสินทางปัญญา 563 ถนนนนทบรีุ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบรีุ 
11000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. หลกัเกณฑ์ 
 
ห้ามมิให้ผู้ใดสง่ออกไปนอก หรือน าเข้ามาในราชอาณาจกัรซึง่สินค้าท่ีมีเคร่ืองหมายการค้าปลอม หรือเลียนเคร่ืองหมาย
การค้าของผู้ อ่ืนเคร่ืองหมายการค้านัน้ได้ร้องขอความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้าของตนไว้แล้ว 
 
2.วิธีการและเง่ือนไขในการแจ้ง 
 
1) วิธีการในการแจ้ง 
 
 (1) รับแบบพิมพ์ค าขอแจ้งความจ านงขอรับความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า ตามแบบพิมพ์ท่ีนายทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้าก าหนดและจดัพิมพ์ขึน้ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์วา่ด้วยการสง่สินค้าออกไปนอกและการน าสินค้าเข้ามาใน
ราชอาณาจกัร พ.ศ.2530 ลงวนัท่ี 14 ตลุาคม 2530 
 
 (2) กรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารหรือหลกัฐานประกอบตามประกาศนายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า เร่ือง 
ก าหนดเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ และวิธีการแสดงหลกัฐานในการขอรับความคุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า 
 
 (3) แจ้งความจ านงตอ่นายทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
 
2) เง่ือนไขในการแจ้ง 
 
การแจ้งไมใ่ช้บงัคบัแก่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
 
 (1) ของใช้สว่นตวั หรือของใช้ในบ้านเรือนท่ีผู้ เดนิทางออกไปนอก หรือน าเข้ามาในราชอาณาจกัรน าตดิตวัออกไป หรือ
น ามาด้วยในปริมาณท่ีสมควร 
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 (2) ของท่ีระลกึท่ีผู้ เดนิทางออกไปนอกหรือเข้ามาในราชอาณาจกัรน าตดิตวัออกไปหรือเข้ามาด้วยในปริมาณท่ีสมควร 
 
3) เง่ือนไขของเอกสาร 
 
 (1) กรณีเจ้าของเคร่ืองหมายการค้ามิได้มีภมูิล าเนาในราชอาณาจกัรและเอกสารได้กระท าขึน้นอกราชอาณาจกัร 
จะต้องมีค ารับรองของเจ้าพนกังานโนตารีปับลิคและกงสลุไทยหรือสถานเอกอคัรราชทตูไทยในประเทศนัน้ด้วย 
 
 (2) กรณีเอกสารประกอบการแจ้งเป็นภาษาตา่งประเทศให้สง่เอกสารนัน้พร้อมด้วยค าแปลเป็นภาษาไทย โดยมีค า
รับรองของผู้ขอรับความคุ้มครองวา่เป็นค าแปลท่ีถกูต้อง 
 (3) การสง่ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารประกอบการแจ้ง ส าเนาหรือภาพถ่ายต้องครบถ้วนชดัเจน และผู้แจ้งต้องรับรอง
ความถกูต้องด้วย 
 (4) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล ต้องไมเ่กิน 6 เดือน และกรณีเอกสารดงักลา่วท าขึน้นอกราชอาณาจกัรจะต้องมีค ารับรอง
ของเจ้าพนกังานโนตารีปับลิคและกงสลุไทยหรือสถานเอกอคัราชทตูไทยในประเทศนัน้ด้วย 
 (5) กรณีมอบอ านาจให้ผู้ อ่ืนด าเนินการแทน หนงัสือมอบอ านาจต้องไมข่าดชว่ง และต้องมีส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ประกอบด้วย 
 
 (6) คูมื่อรับจดทะเบียน หรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียน หรือส าเนาทะเบียนแบบฯ 
 
 (6.1) กรณีเป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศไทย ขอคดัส าเนาเอกสารได้ท่ีจดุบริการประชาชน ชัน้ 3 
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึง่มีค ารับรองของเจ้าหน้าท่ีว่าเป็นส าเนาท่ีถกูต้อง 
 
 (6.2) กรณีเป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียนไว้นอกราชอาณาจกัร ท่ีต้องการขอรับความคุ้มครอง ต้องย่ืนเอกสาร
ส าเนาหนงัสือส าคญัหรือเอกสารอ่ืนท่ีแสดงให้เห็นวา่เป็นเคร่ืองหมายการค้าท่ีได้รับการจดทะเบียน โดยมีค ารับรองจาก
ส านกังานสิทธิบตัรและเคร่ืองหมายการค้าของประเทศนัน้ๆ และเอกสารดงักล่าวอยา่งน้อยจะต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี  ้
 
 1) ช่ือเจ้าของเคร่ืองหมายการค้า 
 
 2) ค าและหรือรูปเคร่ืองหมายการค้า 
 
 3) จ าพวกและรายการสินค้า 
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 4) เง่ือนไขและข้อจ ากดั (ถ้ามี) 
 
 5) วนัย่ืนค าขอจดทะเบียนและวนัสิน้อายกุารจดทะเบียน 
 
 ทัง้นี ้ต้องค ารับรองของเจ้าพนกังานโนตารีปับลิคและกงสลุไทยหรือสถานเอกอคัราชทตูไทยในประเทศนัน้ด้วย 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับแบบค าขอแจ้ง
ความจ านงขอรับความ
คุ้มครองเคร่ืองหมายการค้า
ท่ีประชาชนน ามาย่ืน และ
ด าเนินการตรวจความ
ครบถ้วนและความถกูต้อง
ของเอกสาร 
 

1 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร
หลกัฐานการเป็นเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้าและ
จดัท าบญัชีรายช่ือซึง่
ประกอบด้วยช่ือเจ้าของ
เคร่ืองหมายการค้า ช่ือ
สินค้าและค า และ/หรือรูป
เคร่ืองหมายการค้า เสร็จ
แล้วให้น าเสนอนาย
ทะเบียนเคร่ืองหมายการค้า 

9 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

จดัท าหนงัสือน าเสนอให้
นายทะเบียนเคร่ืองหมาย
การค้า (อธิบดี) พิจารณาลง
นามเพื่อแจ้งให้กรม
ศลุกากรทราบโดยทาง
ไปรษณีย์ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาตรวจปลอ่ยสินค้า 
ณ จดุน าเข้าหรือสง่ออก
ตอ่ไป 
 

10 วนัท าการ ส านกัปอ้งปราม
การละเมิด
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   20 วนัท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ขอรับ
ควำมคุ้มครองเป็น
บคุคลธรรมดำ) 

2) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมอบอ ำนำจ
ให้บคุคลธรรมดำ) 

3) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (กรณีผู้ขอรับ
ควำมคุ้มครองเป็น
นิตบิคุคล) 



6/10 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

4) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรแทนนิติ
บคุคลผู้มอบ
อ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั - 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนของผู้ มี
อ ำนำจกระท ำ
กำรแทนนิติ
บคุคลผู้ รับมอบ
อ ำนำจ 

กรมกำรปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีมอบอ ำนำจ
ให้นิติบคุคลเป็น
ตวัแทน) 

6) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคลของผู้ รับ
มอบอ ำนำจ 

กรมพฒันำธุรกิจ
กำรค้ำ 

0 1 ฉบบั (กรณีมอบอ ำนำจ
ให้นิติบคุคลเป็น
ตวัแทน) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ค ำขอแจ้งควำม
จ ำนงขอรับควำม
คุ้มครอง
เคร่ืองหมำย
กำรค้ำ 

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

1 0 ฉบบั - 

2) 

คูมื่อรับจด
ทะเบียน หรือ
หนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบียน 
หรือส ำเนำ

กรมทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

0 1 ชดุ (กรณีเป็น
เคร่ืองหมำย
กำรค้ำท่ีจด
ทะเบียนไว้แล้วใน
ประเทศไทย โดย
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ทะเบียนแบบฯ เง่ือนไขเป็นไป
ตำมข้อ 12) 

3) 

หนงัสือส ำคญั
หรือเอกสำรอ่ืนท่ี
แสดงวำ่เป็น
เคร่ืองหมำย
กำรค้ำท่ีได้รับจด
ทะเบียน โดยมี
ค ำรับรองจำก
ส ำนกังำน
สิทธิบตัรและ
เคร่ืองหมำย
กำรค้ำของ
ประเทศนัน้ๆ 

- 0 1 ชดุ (กรณีเป็น
เคร่ืองหมำย
กำรค้ำท่ีจด
ทะเบียนไว้นอก
รำชอำณำจกัร 
โดยเง่ือนไขเป็นไป
ตำมข้อ 12) 

4) 

หนงัสือยินยอม
รับผิดชอบของผู้
ขอรับควำม
คุ้มครองในควำม
เสียหำยท่ีอำจ
เกิดขึน้อนั
เน่ืองมำจำกกำร
ร้องขอรับควำม
คุ้มครอง 

- 1 0 ฉบบั (เป็นหนงัสือท่ีออก
จำกเจ้ำของ
เคร่ืองหมำย
กำรค้ำเพ่ือรับรอง
ในควำมเสียหำย
ใดๆ อนัเกิดขึน้อนั
เน่ืองมำจำกกำร
ร้องขอรับควำม
คุ้มครอง) 

5) 

ตวัอยำ่งสลำก
เคร่ืองหมำย
กำรค้ำจริงท่ีใช้
กบัสินค้ำชนิด
นัน้ๆ อยำ่งน้อย 2 
ชิน้ 

- 2 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

6) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ 

- 1 0 ฉบบั - 

7) 

เอกสำรหรือ
หลกัฐำนอ่ืนท่ี
จ ำเป็นและ
เก่ียวข้อง (ถ้ำมี) 

- 0 1 ฉบบั - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรมทรัพย์สินทางปัญญา 563 ถนนนนทบรีุ ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จงัหวดั

นนทบรีุ 11000 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนผา่นเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายดว่นกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 1368 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์มค าขอรับความคุ้มครอง 

- 
 

2) ตวัอยา่งแบบค าขอย่ืนรับความคุ้มครอง 
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- 
 

3) ตวัอยา่งหนงัสือยินยอมความรับผิด 
- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
1. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อส าหรับประชาชนจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารวา่มีความ
ถกูต้องครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อบริการประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
2. กรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลกัฐานไมถ่กูต้องครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจะจดัท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรือ
เอกสารหลกัฐานท่ีต้องย่ืนเพิ่มเตมิ (บนัทกึข้อตกลงการรับค าขอ) โดยผู้ ย่ืนค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือย่ืน
เอกสารเพิ่มเตมิภายในก าหนดระยะเวลา 90วนันบัแตว่นัย่ืนค าขอ และในกรณีท่ีผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการสง่เอกสาร
เพิ่มเตมิให้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาดงักลา่วให้ถือวา่ผู้ ย่ืนค าขอละทิง้ค าขอโดยเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการคืนค าขอ
ให้แก่ผู้ ย่ืนค าขอพร้อมทัง้แจ้งเหตแุหง่การคืนค าขอและสิทธิในการอทุธรณ์ให้ทราบด้วย 
 
3. เม่ือผู้ ย่ืนค าขอได้ช าระเงินคา่ธรรมเนียมใดๆ ให้แก่กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปแล้ว จะขอคืนคา่ธรรมเนียมดงักล่าว
ไมไ่ด้ไมว่า่ในกรณีใดๆ เว้นแต ่(1) มีกฎหมายบญัญัตไิว้ให้คืนคา่ธรรมเนียม หรือ (2) ช าระคา่ธรรมเนียมซ า้ซ้อนหรือช าระ
เกิน ซึง่การช าระดงักลา่ว เกิดเน่ืองจากความผิดพลาดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ โดยมิใช่ความผิดของผู้ช าระซึง่กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาจะได้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 
 
4. ในกรณีท่ีค าขอไมถ่กูต้องหรือมีเอกสารไมถ่กูต้องครบถ้วน และผู้ ย่ืนค าขอ (เจ้าของค าขอ) หรือตวัแทนท่ีได้รับมอบ
อ านาจไมไ่ด้เป็นผู้ ย่ืนค าขอด้วยตนเอง เน่ืองจากได้ท าการมอบอ านาจให้ให้บคุคลนัน้มีอ านาจย่ืนค าขอแทนและมีอ านาจ
ลงนามในบนัทึกข้อตกลงการรับค าขอด้วยหากไมมี่หนงัสือมอบอ านาจดงักล่าวข้างต้น อาจท าให้เจ้าหน้าท่ีไมมี่อ านาจ
รับค าขอได้ 
 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 26/08/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
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จัดท ำโดย RYENGRONG 
BOONYARATTAPHUN 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


