
เทศบาลต าบลร่อนทอง   คู่มือส าหรบัประชาชน :  การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499  
 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นหา้งหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   

 

คู่มือส าหรบัประชาชน :  การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  

 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเปน็ห้างหุน้สว่นสามญั คณะบุคคล และกจิการรว่มคา้  

หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

1. ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบกิจการ (มาตรา 11) 

2. ผู้ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยตนเองหรือจะมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได้ 

3. ให้ผู้ประกอบการพาณิชยกิจซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในค าขอจดทะเบียน และรับรองเอกสารประกอบ 

ค าขอจดทะเบียน 

4. แบบพิมพ์ค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอ านาจสามารถขอได้จากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือดาวน์โหลดจาก 

www.dbd.go.th 

หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์  

เป็นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้อง 

ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าวมิ

เช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะ

มอบส าเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 

 

กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การตั้งส านักงานทะเบียนพาณิชย์แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพาณิชย์ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2553 

2. ประกาศกระทรวงฉบับที่ 93 (พ.ศ.2520) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติทะเบียน

พาณิชย์ 

3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) เรื่อง ก าหนดพาณิชยกิจที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วย

ทะเบียนพาณิชย์ 

4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ให้ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2553 

5. พ.ร.ฎ. ก าหนดกิจการเป็นพาณิชยกิจ พ.ศ.2546 

6. พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499  
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ช่องทางการให้บรกิาร 

สถานที่ใหบ้ริการ 
ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ : 032-697286 ต่อ 108 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีบริการช่วงพักเท่ียง)  

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 60 นาที 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

นายทะเบียนตรวจพิจารณาเอกสาร/แจ้งผล  
30 นาที ฝ่ายพัฒนารายได้  

กองคลัง 
2) การพจิารณา 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน / ช าระค่าธรรมเนียม / เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ/จัดเตรียมใบทะเบียนพาณิชย์/ส าเนา
เอกสาร  

20 นาที ฝ่ายพัฒนารายได้  
กองคลัง 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีติ 
นายทะเบียนตรวจเอกสารและลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย์ให้ผู้ยื่นค าขอ  

10 นาที ฝ่ายพัฒนารายได้  
กองคลัง 

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

2) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(1. กรณีหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนยื่นขอจด
ทะเบียนให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริง และให้แนบ 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนคนที่เหลือทุกคน 
พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2. กรณีมอบอ านาจให้จดทะเบียน ให้ใช้ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของหุ้นส่วนทุกคน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

3) 
 

หนังสอืหรือสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญัหรือคณะบุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

4) 
 

ส าเนาทะเบียนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจเป็นเจ้าบ้าน) 

ส านักทะเบียนอ าเภอ/ 
ส านักทะเบียนท้องถิ่น 

5) 
 

หนังสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานที่ตัง้ส านักงานแห่งใหญ ่(ถ้าม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

- 

6) 
 

สญัญาเชา่สถานที่ตัง้ส านักงานแหง่ใหญ ่(ถ้าม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

7) 
 

แผนทีแ่สดงที่ตัง้ส านักงานแหง่ใหญ่และสถานทีส่ าคัญบรเิวณใกลเ้คยีง
โดยสงัเขป 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

8) 
 

หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท ) 

- 

9) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีมอบอ านาจให้จดทะเบียน) 
 

กรมการปกครอง 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
10) 

 
หนังสอือนญุาต หรือ หนงัสือรบัรองใหเ้ปน็ผูจ้ าหนา่ยหรือใหเ้ชา่สนิคา้
ดังกลา่วจากเจ้าของลิขสทิธิ์ของสนิคา้ที่ขายหรอืใหเ้ชา่ หรอื ส าเนา
ใบเสรจ็รบัเงนิตามประมวลรษัฎากร หรือหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(- ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า  
แผ่นซีดี  แถบบันทึก วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์  ดีวีดี หรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจิทัลเฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง 
- พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

- 

11) 
 

หนังสอืชีแ้จงข้อเทจ็จรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและหลกัฐานแสดง
จ านวนเงนิทนุ หรือ อาจมาพบเจ้าหนา้ทีเ่พือ่ท าบนัทึกถ้อยค าเกีย่วกบั
ข้อเทจ็จรงิของแหลง่ที่มาของเงนิทนุพร้อมแสดงหลักฐานแสดงจ านวน
เงนิทนุก็ได ้
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

- 

12) 
 

หลักฐานหรือหนงัสือชีแ้จงการประกอบอาชพีของหุน้สว่นจ าพวกไม่
จ ากดัความรับผดิ หรือกรรมการผู้มอี านาจของหา้งหุน้สว่นหรือบริษทั 
แลว้แตก่รณ ี
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ใช้ในกรณีประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือ
เครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี) 

- 

13) 
 

หนังสอืรบัรองรายการจดทะเบยีนของหา้งหุน้สว่นจดทะเบยีน   
(ห้างหุน้สว่นสามญันิตบิคุคล หา้งหุน้สว่นจ ากดั) บรษิัทจ ากดั หรือ
บริษทัมหาชนจ ากดัแลว้แต่กรณี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(- ใช้ในกรณีเป็นกิจการร่วมค้า  
- พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
14) 

 
ใบอนุญาตคา้งาชา้ง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(ประกอบพาณิชยกิจโรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการ
ท าหัตถกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกส่งงาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้าง 
ให้ส่งส าเนาใบอนุญาตค้างาช้าง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช 

 
ค่าธรรมเนยีม 
ล าดับ รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน (ค าขอละ)  ค่าธรรมเนยีม 50 บาท 
2) ค่าธรรมเนียมคัดส าเนาเอกสารชุดละ ค่าธรรมเนยีม 30 บาท 

 
ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลร่อนทอง ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230 

2) หมายเลขโทรศัพท์  032-697286 
3) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.ronthongcity.go.th 
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหต ุ
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง  เลขที่ 123  หมู่ที่ 4  ต าบลร่อนทอง 
 อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230   
 โทรศัพท์  032-697286 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 09/02/2563 

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


เทศบาลต าบลร่อนทอง   คู่มือส าหรบัประชาชน :  การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499  
 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นหา้งหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   

 

เอกสารประกอบการพจิารณา :  การจดทะเบยีนพาณชิย ์(ตั้งใหม)่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบยีนพาณชิย ์พ.ศ. 2499  
 กรณผีู้ขอจดทะเบียนเปน็ห้างหุน้สว่นสามญั คณะบุคคล และกจิการรว่มคา้  
หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 รายการเอกสาร ตวัจริง ส าเนา เงือ่นไข  
1 ค าขอจดทะเบยีนพาณชิย ์(แบบ ทพ.) 1 0 -  
2 

 
บตัรประจ าตวัประชาชน 
 

1 0 (1. กรณีหุ้นส่วนคนใดคน
หนึ่งหรือหลายคนยื่น 
ขอจดทะเบียนให้แสดง
บัตรประจ าตัวประชาชน
ฉบับจริง และให้แนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วนคนที่เหลือทุกคน 
พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
2. กรณีมอบอ านาจให้จด
ทะเบียน ให้ใช้ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของ
หุ้นส่วนทุกคน พร้อมลง
นามรับรองส าเนาถูกต้อง) 

 

3 
 

หนังสอืหรือสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้สว่นสามญัหรือคณะ
บุคคล 

0 1 (พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 

4 
 

ส าเนาทะเบียนบา้น 
 

0 1 (กรณีผู้ประกอบพาณิชย
กิจเป็นเจ้าบ้าน) 

 

5 
 

หนังสอืใหค้วามยนิยอมใหใ้ชส้ถานที่ตัง้ส านักงานแห่ง
ใหญ ่(ถ้าม)ี 

1 0 (กรณีผู้ประกอบพาณิชย
กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน ) 

 

6 
 

สญัญาเชา่สถานที่ตัง้ส านักงานแหง่ใหญ ่(ถ้าม)ี 
 

0 1 (กรณีผู้ประกอบพาณิชย
กิจมิได้เป็นเจ้าบ้าน พร้อม
ลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 

7 แผนทีแ่สดงที่ตัง้ส านักงานแหง่ใหญ่และสถานทีส่ าคัญ 1 0 -  



เทศบาลต าบลร่อนทอง   คู่มือส าหรบัประชาชน :  การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499  
 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นหา้งหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   

 

 รายการเอกสาร ตวัจริง ส าเนา เงือ่นไข  
 บรเิวณใกลเ้คียงโดยสงัเขป 
8 

 
หนังสอืมอบอ านาจ (ถา้ม)ี 
 

1 0 (พร้อมติดอากรแสตมป์  
10 บาท ) 

 

9 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ (ถ้าม)ี 
 

1 0 (กรณีมอบอ านาจให้จด
ทะเบียน) 

 

10 
 

หนังสอือนญุาต หรือ หนงัสือรบัรองใหเ้ปน็ผูจ้ าหนา่ย
หรือให้เชา่สนิคา้ดงักลา่วจากเจา้ของลขิสิทธิข์องสนิคา้
ที่ขายหรอืใหเ้ชา่ หรือ ส าเนาใบเสรจ็รบัเงนิตาม
ประมวลรัษฎากร หรอืหลักฐานการซื้อขายจาก
ต่างประเทศ พร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง 
 

0 1 (- ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการขาย หรือ
ให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก 
วีดิทัศน์ แผ่นวีดิทัศน์ ดีวีดี 
หรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัลเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
การบันเทิง 
- พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 

11 
 

หนังสอืชีแ้จงข้อเทจ็จรงิของแหลง่ทีม่าของเงนิทนุและ
หลักฐานแสดงจ านวนเงนิทุน หรือ อาจมาพบ
เจ้าหนา้ที่เพื่อท าบนัทกึถ้อยค าเกีย่วกบัข้อเทจ็จรงิของ
แหล่งที่มาของเงนิทนุพรอ้มแสดงหลกัฐานแสดง
จ านวนเงนิทนุก็ได้ 

1 0 (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค้าอัญมณี 
หรือเครื่องประดับซึ่ง
ประดับด้วยอัญมณี) 

 

12 
 

หลักฐานหรือหนงัสือชีแ้จงการประกอบอาชพีของ
หุน้สว่นจ าพวกไมจ่ ากดัความรบัผดิ หรอืกรรมการผู้มี
อ านาจของหา้งหุน้สว่นหรือบริษทั แลว้แตก่รณี 
 

1 0 (ใช้ในกรณีประกอบ
พาณิชยกิจการค้าอัญมณี 
หรือเครื่องประดับซึ่ง
ประดับด้วยอัญมณี) 

 

13 
 

หนังสอืรบัรองรายการจดทะเบยีนของหา้งหุน้สว่นจด
ทะเบยีน  (ห้างหุน้สว่นสามญันติิบคุคล หา้งหุน้สว่น
จ ากดั) บรษิัทจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดัแลว้แต่
กรณ ี

0 1 (- ใช้ในกรณีเป็นกิจการ
ร่วมค้า 
- พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

 

14 
 

ใบอนุญาตคา้งาชา้ง (ถา้ม)ี 
 

0 1 (ประกอบพาณิชยกิจ
โรงงานแปรสภาพ 
แกะสลัก และการท า
หัตถกรรมจากงาช้าง 
การค้าปลีกส่งงาช้างและ

 



เทศบาลต าบลร่อนทอง   คู่มือส าหรบัประชาชน :  การจดทะเบียนพาณิชย ์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย ์พ.ศ. 2499  
 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นหา้งหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า   

 

 รายการเอกสาร ตวัจริง ส าเนา เงือ่นไข  
ผลิตภัณฑ์จากงาช้าง ให้ส่ง
ส าเนาใบอนุญาตค้างาช้าง 
พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

 
แบบฟอร์มค าขออนญุาต 

 รายการเอกสาร เงือ่นไข  

ไม่พบแบบฟอร์มค าขออนุญาต 
 

 
 


