
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การอนญุาตนําหรอืส ัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจกัร เพือ่การวจิยัทางคลนิกิ 
กรณียาทีใ่ชใ้นมนษุย ์ยกเวน้ ยาชวีวตัถ ุ(น.ย.ม.1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสขุ  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลกัเกณฑ ์
 
1.ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่14 (พ.ศ.2532) เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขในการนําหรอืสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักร 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/หลักเกณฑนํ์าสัง่โดยไมข่ึน้ทะเบยีน.pdf 
 
2. ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบับที ่2 (พ.ศ.2552) เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร  
และเงือ่นไขในการนําหรอืสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักร 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/หลักเกณฑ2์.pdf 
 
3. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง 
ขอ้กําหนดเกีย่วกับการนําหรอืสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักรเพือ่การวจัิยทางคลนิกิ 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_admin/files/nym1_13-8-58_Final.pdf 
 
4. ประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขการยอมรับคณะกรรมการพจิารณาจรยิธรรมการวจัิยในคนทีพ่จิารณาโครงการวจัิยทางคลนิกิเกีย่วกบัยา 
 
http://drug.fda.moph.go.th/zone_law/files/d3.pdf 
 
วธิกีาร 
 ยืน่คําขอการอนุญาตนําหรอืสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักร เพือ่การวจัิยทางคลนิกิ (น.ย.ม.1) 
พรอ้มทัง้เอกสารประกอบการพจิารณา ตามคูม่อื/หลกัเกณฑ ์ตรวจสอบเอกสารใหค้รบถว้นและถกูตอ้ง 
ตามแบบตรวจสอบการยืน่เอกสารดว้ยตนเองสาํหรับคําขอการอนุญาตนําหรอืสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักร 
เพือ่การวจัิยทางคลนิกิ(น.ย.ม.1) และลงนามรับรองดว้ยตนเอง ณ ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ 
สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 
เงือ่นไข 
1.ใหต้รวจสอบเอกสารสําหรับยืน่คําขอ การอนุญาตนําหรอืสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักร เพือ่การวจัิยทางคลนิกิ(น.ย.ม.1) 
ตามแบบตรวจสอบการยืน่เอกสารดว้ยตนเองสาํหรับคําขอการอนุญาตนําหรอืสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักร 
เพือ่การวจัิยทางคลนิกิ(น.ย.ม.1) ใหค้รบถว้นถกูตอ้งในทกุรายการและลงนามรับรอง 
 
2.ในกรณีทีคํ่าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไม่ครบถว้น และ/หรอื มคีวามบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถพจิารณาได ้
เจา้หนา้ทีจ่ะจัดทําบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูรั้บบรกิารจะตอ้งดําเนนิการแกไ้ข
หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาทีกํ่าหนดในบนัทกึ มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูรั้บบรกิารละทิง้คําขอ 
 
3.ผูม้สีทิธิย์ืน่คําขอหรอืผูรั้บมอบอํานาจทีม่ายืน่คําขอฯ ตอ้งสามารถใหข้อ้มลูรายละเอยีดเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีย่ืน่คําขอฯ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น และมอํีานาจตดัสนิใจและลงนามรับทราบขอ้บกพร่องได ้
(กรณีไมใ่ชผู่ดํ้าเนนิกจิการหรอืกรรมการผูม้อํีานาจของนติบิคุคลใหม้หีนังสอืมอบอํานาจใหม้อํีานาจดําเนนิการแทนแนบดว้ย) 
 
4.กรณีคําขอฯ ทีม่เีอกสารประกอบการยืน่คําขอฯ จํานวนมาก เชน่ คําขอขึน้ทะเบยีนตํารับยาทีม่ตีวัยาสาํคัญตัง้แต ่3 ตัวขึน้ไป 
เป็นตน้ เจา้หนา้ทีอ่าจใชร้ะยะเวลาในการตรวจเอกสารตามแบบรายการตรวจสอบ (Checklist) 



และแบบตรวจสอบการยืน่เอกสารดว้ยตนเองเพือ่การออกเลขรับ มากกวา่ 1 วนัทําการ แลว้แตก่รณี 
 
5.ผูรั้บอนุญาตใหนํ้าหรอืสัง่ยาเขา้มาในราขอาณาจักรเพือ่การวจัิยทางคลนิกิ(น.ย.ม.1) จะตอ้งปฏบิัตติามเงือ่นไข 
และขอ้กําหนดตาม 1)ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
เรือ่งขอ้กําหนดเกีย่วกับการนําหรือ่งสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักรเพือ่การวจัิยทางคลนิกิ 
2)ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรือ่ง 
เงือ่นไขการอนุญาตใหนํ้าหรอืสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักรเพือ่การวจัิยทางคลนิกิ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ (ปิดรับบตัรควิ เวลา 15.30 น. 
))  
ยืน่คําขอฯ : สาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ศนูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center: OSSC) ชัน้ 1 ตกึสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
88/24 กระทรวงสาธารณสขุ ถ.ตวิานนท ์นนทบรุ ี11000  
โทรศพัท ์02 590 7412-4/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  วนัอังคาร วนัพฤหัส 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 
- 15:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -)  
ตดิตามสถานะคําขอฯ และรับผลการพจิารณา : งานยาวจัิย 
อาคาร 2 ชัน้ 3 หอ้ง 315 
โทรศพัท ์02 590 7061/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 20 วนัทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูม้สีทิธิย์ืน่คําขอ/ผูรั้บมอบอํานาจ 
ยืน่เอกสารทีศ่นูยบ์รกิารผลติภัณฑส์ขุภาพเบ็ดเสร็จ(One Stop 
Service Center-OSSC) 
(หมายเหต:ุ -)  

0 วนัทําการ - 
 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจเอกสารตามแบบตรวจสอบการยืน่เอกสารดว้ยตน
เองสาํหรับการอนุญาตนําหรอืสัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจักร 
เพือ่การวจัิยทางคลนิกิ (น.ย.ม.1)และออกเลขรับ 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารครบถว้น เจา้หนา้ทีอ่อกเลขรับ 
และสง่ชดุเอกสารใหง้านยาวจัิย กลุม่กํากบัดแูลกอ่นออกสูต่ลาด 
สาํนักยา))  

1 วนัทําการ สาํนักยา 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีธ่รุการงานยาวจัิยลงเลขรับและสง่ชดุเอกสารใหเ้จา้หน ้
าทีพ่จิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักยา 
 

4) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาคําขอฯดา้นวชิาการ 
 
(หมายเหต:ุ 
(1.หากไมย่ืน่เอกสารหรอืขอ้มูลเพิม่เตมิหรอืไมส่ามารถแกไ้ขให ้
แลว้เสร็จภายใน 10 วนัทําการ  
งานยาวจัิยจะดําเนนิการเสนอผูม้อํีานาจลงนามในหนังสอื 

11 วนัทําการ สาํนักยา 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
“ไม่อนุญาต” และ คนืเอกสารทัง้หมดแกผู่ย้ืน่คําขอ 
2.หากยืน่แกไ้ขไดค้รบถว้น 
เจา้หนา้ทีธ่รุการงานยาวจัิยสง่ชดุเอกสารใหเ้จา้หนา้ทีพ่จิารณา
ทําการพจิารณาอกีครัง้  
3.ทัง้นีร้ะยะเวลาดําเนนิการ 
ไมนั่บระยะเวลาการแกไ้ขเอกสารหรอืชีแ้จงขอ้มลูของผูรั้บอนุญา
ต))  

5) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีพ่จิารณาและเสนอผูม้อํีานาจลงนาม 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักยา 
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ผูม้อํีานาจพจิารณาและลงนาม อนุญาต/ ไม่อนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัทําการ สาํนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา 

 
7) - 

เจา้หนา้ทีธ่รุการบนัทกึขอ้มูล 
แจง้ผลพจิารณาและแจง้ใหผู้รั้บอนุญาต/ผูรั้บมอบอํานาจ 
รับคําขอ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัทําการ สาํนักยา 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบตรวจสอบการยืน่เอกสารดว้ยตนเอง 
สําหรบัการอนุญาตนําหรอืส ัง่ยาเขา้มาในราชอาณาจกัรเพือ่การว ิ
จยัทางคลนิกิ (น.ย.ม.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณี มกีารอา้งองิเลขน.ย.ม.1 ทีเ่คยไดรั้บอนุญาตจาก 
อ.ย.แลว้ (โครงการวจัิยเดยีวกัน) 
ใหใ้สเ่ลขใตข้อ้ของชอ่งรายการเอกสารนัน้ๆ) 

สาํนักยา 

2) 
 

ตวัอยา่ง รูปแบบและเนือ้หาในหนงัสอืนําสง่ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักยา 

3) 
 

แบบ น.ย.ม.1 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

สาํนักยา 

4) 
 

คําส ัง่การมอบหมายผูป้ฏบิตัริาชการแทน 
กรณีทีผู่บ้รหิารสงูสดุของ กระทรวง กรม 
ในหนา้ทีป้่องกนับําบดัโรค สภากาชาดไทย หรอื 
องคก์ารเภสชักรรม 
มกีารมอบหมายการปฏบิตัริาชการแทนในหนา้ทีท่ ีเ่ก ีย่วขอ้งกบักา
รนําหรอืยาเขา้มาในราชอาณาจกัร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

5) 
 

ฉลากยาทุกขนาดบรรจ ุ(ภาษาไทย หรอื ภาษาองักฤษ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง ) 

- 

6) 
 

เอกสารกํากบัยา (สําหรบัยาทีข่ ึน้ทะเบยีนตํารบัแลว้) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

7) 
 

เอกสารคูม่อืผูว้จิยั (Investigator’s Brochure) 
(สําหรบัยาทีย่งัไมไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนตํารบั) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

8) 
 

เอกสารแนะนําอาสาสมคัร (Patient Information Sheet) 
(ภาษาไทย) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

9) 
 

ตวัอยา่งและแบบฟอรม์สรุปยอ่โครงการวจิยั(ภาษาไทย) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

สาํนักยา 

10) 
 

รายละเอยีดโครงการวจิยั ฉบบัสมบูรณ ์(ภาษาไทย หรอื 
ภาษาองักฤษ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

11) 
 

แบบฟอรม์สรุปหลกัฐานเอกสารควบคมุคุณภาพและการผลติยาแ
ยกตามยา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
) 

สาํนักยา 

12) 
 

หลกัฐานแสดงคณุภาพของยา NCE 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
 
) 

สาํนักยา 

13) 
 

เอกสารอนุมตัใิหทํ้าการวจิยัจากคณะกรรมการพจิารณาการวจิยัใ
นคนทีสํ่านกังานคณะกรรมการอาหารและยา ยอมรบั 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

14) 
 

เอกสารการคํานวณจํานวนยา 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

- 

15) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท/คําขอ) 

- 

16) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(1.รับรองสําเนาถกูตอ้ง 
2.กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของทัง้
ผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจทียั่งไมห่มดอาย)ุ 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
17) 

 
หนงัสอืเดนิทาง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(รับรองสําเนาถกูตอ้ง) 

กองหนังสอืเดนิทาง 

18) 
 

ไฟลเ์อกสารทีแ่นบมาท ัง้หมดบนัทกึในแผน่ CD 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(CD 1 แผน่) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ไมม่คีา่ธรรมเนยีม 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) ศนูยจั์ดการเรือ่งรอ้งเรยีนและปราบปรามการกระทําผดิกฎหมายเกีย่วกบั ผลติภัณฑส์ขุภาพ 

(ศรป.)สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
(หมายเหต:ุ (ชัน้ 1 อาคาร A ถนนตวิานนท ์ ตําบลตลาดขวญั อําเภอเมอืง จังหวดันนทบรุ ี11000/สายดว่น 1556/ 
โทรศพัท ์025907354-55/ โทรสาร 02-5901556/ E-mail : 1556@fda.moph.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) ตวัอยา่งการกรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ น.ย.ม.1 

(หมายเหต:ุ -)  
2) หลกัฐานแสดงคณุภาพของยา NCE (New Chemical Entity) สาํหรับการวจัิยระยะที ่1 

(หมายเหต:ุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง))  
3) หลกัฐานแสดงคณุภาพของยา NCE (New Chemical Entity) สาํหรับการวจัิยระยะที ่2 

(หมายเหต:ุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง))  
4) หลกัฐานแสดงคณุภาพของยา NCE (New Chemical Entity) สาํหรับการวจัิยระยะที ่3 

(หมายเหต:ุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง))  
5) ขอ้กําหนดเกีย่วกับหนังสอืรับรองการจําหน่าย (Certificate of Free Sale) 

(หมายเหต:ุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง))  
6) รูปแบบหนังสอืรับรองผลติภัณฑย์า(Certificate of a Pharmaceutical Product) 

(หมายเหต:ุ (รับรองสาํเนาถูกตอ้ง))  
7) แบบฟอรม์ขอแกไ้ขหรอืชีแ้จงเพิม่เตมิ 

(หมายเหต:ุ -)  
8) ตวัอยา่งหนังสอืขออนุญาตแกไ้ขเปลีย่นแปลง 



ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
(หมายเหต:ุ -)  

9) ตวัอยา่งหนังสอืแจง้เพือ่ทราบ 
(หมายเหต:ุ -)  

10) แบบฟอรม์แจง้สรุปการยุตหิรอืสิน้สดุการดําเนนิโครงการวจัิย 
(หมายเหต:ุ -)  

11) ไฟลเ์อ็กเซลสาํหรับลงระบบ Logistic 
(หมายเหต:ุ -)  

12) วธิกีารกรอกเอ็กเซล template (น.ย.ม.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

 
หมายเหต ุ

- หากพบปัญหาในการใชคู้ม่อื หรอืลิ๊งคไ์ม่สามารถใชง้านได ้กรุณาแจง้ งานยาวจัิยทางคลนิกิ 
หมายเลขโทรศพัท ์02 590 7061,02 590 7167 ; E-mail : drug@fda.moph.go.th 
- ระยะเวลาการดําเนนิงานไมร่วมระยะเวลาการชาํระคา่ธรรมเนยีม 
- 
ขัน้ตอนการดําเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีไ่ดรั้บเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชนเรยีบรอ้ยแ
ลว้ และแจง้ผลการพจิารณาภายใน 7 วนันับแตว่นัพจิารณาแลว้เสร็จ 
 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 22/06/2559 

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

