
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอยำ้ยเครือ่งจกัรบำงสว่นทีต่ดิต ัง้ในโรงงำนไปยงัสถำนทีอ่ ืน่เพือ่

ประกอบกจิกำรโรงงำนเป็นกำรช ัว่ครำว 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : กรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1. เป็นผูป้ระกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่3 หรอืโรงงานทีอ่ยู่ในเขตประกอบการอตุสาหกรรมตาม พระราชบญัญัตโิรงงาน พ.ศ. 

2535 

 

2. เป็นโรงงานทีต่ัง้อยูน่อกนคิมอตุสาหกรรม 

 

3. มเีอกสารประกอบการพจิารณาครบถว้นถูกตอ้ง 

 

4. ทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้ม ลกัษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงานตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเป็นไปตามทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวงฉบับที ่2 พ.ศ. 2535 ออกตามความในพระราชบัญญัตโิรงงาน พ.ศ. 2535 

 

หมายเหต ุ** กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้น

ขณะนัน้ ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐาน ร่วมกนั พรอ้มก าหนด

ระยะเวลาใหผู้ย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผู ้

รับค าขอจะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

      ** พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอ และยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงาน จนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอ

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

       ** ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 

 

      **ทัง้นีจ้ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.

พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

(หมายเหต:ุ -)  
ศนูยบ์รกิารสารพันทนัใจ กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.

พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400/

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร วนัเสาร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่าง
ราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 12:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 30 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ผูข้อรับใบอนุญาตยืน่ค าขอฯ พรอ้มเอกสารหลักฐานประกอบ
เจา้หนา้ทีผู่รั้บค าขอตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารตาม

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

2) กำรพจิำรณำ 

พนักงานเจา้หนา้ทีพ่จิารณาถงึความถกูตอ้งของเอกสารและ
ขอ้เท็จจรงิตามประเด็น ดงันี้ 

- ท าเลทีต่ัง้ สภาพแวดลอ้มโรงงาน 
- ลกัษณะอาคารและลกัษณะภายในอาคารโรงงาน 

- การใชเ้ครือ่งจักร เครือ่งอปุกรณ์ในโรงงาน 
- การควบคมุการปลอ่ยของเสยี มลพษิ หรอืสิง่ใดๆทีม่ผีลกระทบ

ตอ่สิง่แวดลอ้ม 

- ความปลอดภัยในการประกอบกจิการ 
(หมายเหต:ุ -)  

22 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ

ผูอ้นุญาตลงนามหนังสอืแจง้ผลการพจิารณาแกผู่ข้อฯกรณี
อนุญาตใหย้า้ยเครือ่งจักรชัว่คราวไปตัง้ในพืน้ทีน่อกกรุงเทพฯ 

จัดท าหนังสอืแจง้ส านักงานอตุสาหกรรมจังหวดัใหท้ราบ และ
แจง้ผูข้อทราบผลการพจิารณา(กรณีทีเ่ป็นโรงงานทีต่ัง้ในเขต

กรุงเทพฯ) 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้ขอยำ้ยเครือ่งจกัร พรอ้มระบุวตัถปุระสงค ์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 

 

รำยกำรเครือ่งจกัรทีจ่ะยำ้ยบำงสว่น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

เอกสำร/เหตผุลทีโ่รงงำนไดร้บัและเป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถประกอบ
กจิกำรโรงงำนในสถำนทีเ่ดมิได ้

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

ใบอนุญำตประกอบกจิกำรโรงงำน (รง.4) ฉบบัผูป้ระกอบกจิกำร 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

5) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(ออกไวไ้มเ่กนิ 3 เดอืน มกีารลงนามรับรองเอกสารและ
ประทับตราบรษัิทโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

6) 

 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคล

ตำ่งดำ้ว) ของผูแ้ทนนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิท) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

7) 

 

บตัรประชำชนและทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคล

ตำ่งดำ้ว) ของผูข้ออนุญำต 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

8) 

 

หนงัสอืมอบอ ำนำจพรอ้มตดิอำกรแสตมป์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองเอกสารและประทับตราบรษัิทโดยผูข้อ
อนุญาตทกุหนา้) 

- 

9) 

 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) ของผู ้

มอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

10) 

 

ทะเบยีนบำ้นของผูม้อบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

11) 
 

บตัรประชำชน หรอืหนงัสอืเดนิทำง (กรณีบุคคลตำ่งดำ้ว) ของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

12) 
 

ทะเบยีนบำ้นของผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

13) 

 

บตัรประชำชนของพยำน 2 คน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีมกีารมอบอ านาจ) 

- 

14) 
 

เอกสำรกำรมสีทิธ ิใ์ชท้ ีด่นิหรอืหนงัสอืยนิยอมใหใ้ชท้ีด่นิเพือ่
ประกอบกจิกำรโรงงำนช ัว่ครำว ตำมระยะเวลำทีย่ ืน่ขอจำกผูเ้ป็น

เจำ้ของทีด่นิ มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิ) 

- 

15) 

 

บตัรประชำชนของเจำ้ของทีด่นิผูย้นิยอม 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีผูข้ออนุญาตไมไ่ดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิ) 

- 

16) 

 

เอกสำรกำรตรวจสอบรบัรองควำมม ัน่คงแข็งแรงและควำม

ปลอดภยัของอำคำรจำกผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ  มี
กำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีเป็นอาคารทีไ่มไ่ดส้รา้งใหม ่หรอือาคารทีไ่ม่ไดรั้บ
อนุญาตใหก้อ่สรา้งเป็นโรงงาน) 

- 

17) 

 

แผนทีแ่สดงบรเิวณทีต่ ัง้โรงงำน และสิง่ปลกูสรำ้งในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

ถำ้มสีำธำรณสถำนใหร้ะบุระยะหำ่งดว้ย มกีำรลงนำมรบัรองโดยผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำรโดยผูข้อ

อนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

18) แผนผงัแสดงสิง่ปลูกสรำ้งภำยในบรเิวณโรงงำน มกีำรลงนำม - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 รบัรองโดยผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำร

โดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

19) 

 

แบบแปลนอำคำรโรงงำน ขนำดถูกตอ้งตำมมำตรำสว่น มคี ำ

รบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำร
โดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(แบบแปลนตอ้งมขีนาดทีเ่หมาะสมและสามารถตรวจสอบ

รายละเอยีดไดอ้ยา่งชดัเจน) 

- 

20) 

 

แผนผงัแสดงกำรตดิต ัง้เครือ่งจกัร  ขนำดถูกตอ้งตำมมำตรำสว่น

พรอ้มรำยละเอยีดของเครือ่งจกัรแตล่ะเครือ่ง มกีำรลงนำมรบัรอง
โดยวศิวกรและรบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทกุหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(แผนผังตอ้งมขีนาดทีเ่หมาะสมและสามารถตรวจสอบ

รายละเอยีดไดอ้ยา่งชดัเจน) 

- 

21) 
 

รำยละเอยีดข ัน้ตอนกระบวนกำรผลติ พรอ้มแสดงจดุทีเ่กดิปญัหำ
ทำงดำ้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก ่น ำ้เสยี อำกำศเสยี และมลพษิอืน่ๆ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(มกีารลงนามรับรองโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
และรับรองเอกสารโดยผูข้ออนุญาตทกุหนา้) 

- 

22) 

 

รำยกำรค ำนวณกำรออกแบบ คณุลกัษณะของมลพษิ ชนดิของ

ระบบบ ำบดั วธิกีำรป้องกนัเหตเุดอืดรอ้นร ำคำญ ควำมเสยีหำย 
อนัตรำยและกำรควบคมุกำรปลอ่ยของเสยี มกีำรลงนำมรบัรอง

โดยผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำรโดยผู ้

ขออนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

23) 

 

แบบแปลน แผนผงัของระบบบ ำบดัมลพษิ มกีำรลงนำมรบัรองโดย

ผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำรโดยผูข้อ
อนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

24) 
 

รำยละเอยีดชนดิ วธิกีำรก ำจดั จดัเก็บและป้องกนัเหตุเดอืดรอ้น
ร ำคำญ ควำมเสยีหำยอนัตรำย และกำรควบคมุกำกอุตสำหกรรม 

มกีำรลงนำมรบัรองเอกสำรโดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

25) 

 

รำยกำรค ำนวณกำรออกแบบชนดิ วธิกีำรป้องกนัเหตเุดอืดรอ้น

ร ำคำญ ควำมเสยีหำย อนัตรำย และกำรควบคมุกำรปลอ่ยมลพษิ

อืน่ๆ เชน่ มลพษิทำงเสยีง แสง ควำมส ัน่สะเทอืน มกีำรลงนำม
รบัรองโดยผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุและรบัรองเอกสำร

โดยผูข้ออนุญำตทุกหนำ้ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ต ัง้แต ่0 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 5 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 500 บาท 
  

 

2) ต ัง้แต ่5 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 20 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,000 บาท 
  

 

3) ต ัง้แต ่20 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 50 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 1,500 บาท 
  

 

4) ต ัง้แต ่50 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 100 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 3,000 บาท 

  

 

5) ต ัง้แต ่100 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 200 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 5,000 บาท 

  

 

6) ต ัง้แต ่200 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 300 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 7,000 บาท 

  
 

7) ต ัง้แต ่300 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 400 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 9,000 บาท 

  
 

8) ต ัง้แต ่400 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 500 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 12,000 บาท 

  
 

9) ต ัง้แต ่500 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 600 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 15,000 บาท 

  
 

10) ต ัง้แต ่600 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 700 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 18,000 บาท 

  
 

11) ต ัง้แต ่700 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 800 แรงมำ้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 22,000 บาท 

  
 

12) ต ัง้แต ่800 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 900 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 22,000 บาท 
  

 

13) ต ัง้แต ่800 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 900 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 26,000 บาท 
  

 

14) ต ัง้แต ่900 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 1000 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 30,000 บาท 
  

 

15) ต ัง้แต ่1000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 2000 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 35,000 บาท 
  

 

16) ต ัง้แต ่2000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 3000 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 40,000 บาท 
  



ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

 

17) ต ัง้แต ่3000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 4000 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 45,000 บาท 
  

 

18) ต ัง้แต ่4000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 5000 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 50,000 บาท 
  

 

19) ต ัง้แต ่5000 แรงมำ้ แตไ่มถ่งึ 6000 แรงมำ้ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 55,000 บาท 
  

 

20) ต ัง้แต ่6,000 แรงมำ้ ข ึน้ไป 

(หมายเหต:ุ -)  
 คำ่ธรรมเนยีม 60,000 บาท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 75/6 ถ.พระรามที ่6 แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400  โทร. 66-(02)-
202-4000, 4014 โทรสาร 66-(02)-354-3390 email: pr@diw.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2)  ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์ท าเนียบรัฐบาล ตู ้ปณ. 1111  

(หมายเหต:ุ -)  
3) เว็บไซต ์www.1111.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
4) โทรศพัทส์ายดว่นของรัฐบาล เลขหมาย 1111 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยด์ ารงธรรม 

(หมายเหต:ุ -)  
6) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=form1-5 

 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 21/07/2558 

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

