
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอรบัใบแทนใบอนญุำตผลติอำหำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสขุ  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

1.1 หลักเกณฑ ์

 

1.1.1 มำตรำ 22 แหง่ พรบ.อำหำร พ.ศ. 2522 ถำ้ใบอนุญำตสญูหำยหรอืถกูท ำลำย ใหผู้รั้บอนุญำตแจง้ตอ่ผูอ้นุญำต และยืน่

ขอรับใบแทนใบอนุญำตภำยในสบิหำ้วนันับแตว่นัทีท่รำบถงึกำรสญูหำยหรอืถูกท ำลำยดงักลำ่ว กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตและ

กำรออกใบแทนใบอนุญำต ใหเ้ป็นไปตำมหลักเกณฑว์ธิกีำรและเงือ่นไขทีก่ ำหนดไวใ้นกฎกระทรวง (ฉบับที ่1) 

 

1.2 เงือ่นไข 

 

1.2.1 ผูย้ืน่ขออนุญำตตอ้งลงนำมในแบบขอรับใบแทนใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.4) ตอ้งเป็นผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผู ้

มอี ำนำจลงนำมตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคล 

 

1.2.2 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งจัดเรยีงเอกสำรแบบค ำขอและหลักฐำนประกอบ พรอ้มตรวจสอบใหค้รบถว้นถกูตอ้งตำมแบบตรวจสอบค ำ

ขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง (Checklist) และใหผู้ย้ืน่ขออนุญำตเป็นผูล้งนำมในแบบค ำขอฯ สว่นเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำอืน่ๆ 

ผูย้ืน่ค ำขอสำมำรถลงนำมรับรองได ้

 

1.2.3 ผูย้ืน่ค ำขอตอ้งยืน่ค ำขอและเอกสำรหลักฐำนดว้ยตนเองโดยกำรยืน่ค ำขอที ่OSSC ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

 

กรณีสถำนทีผ่ลติตัง้อยู่ตำ่งจังหวดัใหย้ืน่ค ำขอทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ณ จังหวดัทีส่ถำนทีผ่ลติตัง้อยู่ 

 

1.2.4 ผูย้ืน่ค ำขอ ตอ้งสำมำรถใหข้อ้มลูรำยละเอยีดเกีย่วกับสถำนทีแ่ละผลติภัณฑท์ีย่ืน่ค ำขอได ้และมอี ำนำจตดัสนิใจและลง

นำมรับทรำบขอ้บกพร่องได ้(กรณีไมใ่ชผู่ด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจของนติบิคุคลใหม้หีนังสอืมอบอ ำนำจเป็น

ผูด้ ำเนนิกำรแทนแนบดว้ย) 

 

1.2.5 ในกรณีทีค่ ำขอหรอืเอกสำรหลักฐำนไมค่รบถว้น และ/หรอืมคีวำมบกพร่องไม่สมบรูณ์เป็นเหตใุหไ้มส่ำมำรถพจิำรณำได ้

เจำ้หนำ้ทีจ่ะจัดท ำบนัทกึควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิโดยผูรั้บบรกิำรจะตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ข

หรอืยืน่เอกสำรเพิม่เตมิภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดในบนัทกึขอ้บกพร่องมเิชน่นัน้จะถอืวำ่ผูรั้บบรกิำรละทิง้ค ำขอ 

 

1.2.6 กำรไม่อนุญำตค ำขอ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรอืส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัจะพจิำรณำไม่อนุญำตค ำ

ขอฯ ในกรณีทีผ่ลกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแลว้พบวำ่ไมส่มบรูณ์หรอืไมถ่กูตอ้งตำมหลกักฎหมำย หรอืไมส่อดคลอ้งตำม

รำยละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส ำหรับประชำชน 

 

หมำยเหต:ุ ขัน้ตอนกำรด ำเนนิงำนตำมคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลำตัง้แตเ่จำ้หนำ้ทีไ่ดรั้บเอกสำรครบถว้นตำมทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชำชนเรยีบรอ้ยแลว้ และเมือ่ด ำเนนิกำรเสร็จสิน้จะแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ป้ระกอบกำรทรำบ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรณีสถำนทีผ่ลติตัง้อยูใ่นกรุงเทพฯ: 
ตดิตอ่ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 
Center : OSSC) 
อำคำร 6 ชัน้ 4 ตกึส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  
88/24 กระทรวงสำธำรณสขุ ถ.ตวิำนนท ์นนทบรุ ี11000 

โทรศพัท:์ 0 2590 7033, 0 2590 7320  

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 



(หมำยเหต:ุ -)  
 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

กรณีสถำนทีผ่ลติตัง้อยู่ตำ่งจังหวดั 
ตดิตอ่ ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั ณ จังหวัดทีส่ถำนทีผ่ลติ
ตัง้อยู่ 
(กลุม่งำนคุม้ครองผูบ้รโิภคและเภสชัสำธำรณสขุ)  
สำมำรถดรูำยละเอยีดชอ่งทำงกำรตดิตอ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัเพิม่เตมิหรอืตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน  
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 

(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนัท ำกำร 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) - 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่ค ำขอและเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 
ณ ศนูยบ์รกิำรผลติภัณฑส์ขุภำพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service 

Center : OSSC) 
 

(หมำยเหต:ุ (กรณียืน่ค ำขอฯ ทีส่ ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวัดให ้
เป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุ
จังหวดัทีก่ ำหนดไว ้
))  

0 นำท ี - 

 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจำ้หนำ้ทีต่รวจสอบควำมครบถว้นของค ำขอและเอกสำร

หลกัฐำนประกอบกำรพจิำรณำ 
 

 
(หมำยเหต:ุ (กรณีเอกสำรไม่ครบถว้นตำมทีร่ะบใุนคูม่อื
ประชำชน ใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องตำมบนัทกึ
ขอ้บกพร่องใหเ้จำ้หนำ้ที ่ภำยใน 10 วนัท ำกำรและลงนำมในใบ
แจง้เงือ่นไขกำรพจิำรณำค ำขอ))  

30 นำท ี ส ำนักอำหำร 

 

3) กำรพจิำรณำ 

กำรพจิำรณำ 
เจำ้หนำ้ทีผู่ป้ระเมนิ/คณะประเมนิ/ผูเ้ชีย่วชำญ ด ำเนนิกำร

ประเมนิควำมควำมถูกตอ้งและสอดคลอ้งตำมกฎหมำยดำ้น
เอกสำร 

 
 

(หมำยเหต:ุ (1. กรณีเอกสำรไมถ่กูตอ้งหรอืไม่สอดคลอ้งตำม
กฎหมำยหรอืไมส่อดคลอ้งตำมรำยละเอยีดทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื
ส ำหรับประชำชนใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนนิกำรแกไ้ขขอ้บกพร่องกับ
เจำ้หนำ้ทีภ่ำยในเวลำทีก่ ำหนด 
2. ไมนั่บรวมระยะเวลำกำรแกไ้ขรำยละเอยีดของผูป้ระกอบกำร 
3. กรณีสถำนทีผ่ลติอำหำรตัง้อยู่ตำ่งจังหวดัระยะเวลำกำร
พจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำน
สำธำรณสขุจังหวดัทีก่ ำหนดไว)้)  

2 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
ผูม้อี ำนำจลงนำม พจิำรณำอนุญำตหรอืไมอ่นุญำต 

 

 

2 วนัท ำกำร ส ำนักอำหำร 
 



ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

(หมำยเหต:ุ (กรณีสถำนทีผ่ลติอำหำรตัง้อยูต่ำ่งจังหวัดระยะเวลำ
กำรพจิำรณำใหเ้ป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำน
สำธำรณสขุจังหวดัทีก่ ำหนดไว)้)  

5) - 
เจำ้หนำ้ทีแ่จง้ผลกำรพจิำรณำหลงัเสร็จสิน้กำรพจิำรณำ และ

ออกใบสัง่ช ำระคำ่ธรรมเนยีม รวมทัง้สง่มอบใบอนุญำตให ้

ผูป้ระกอบกำร 
(หมำยเหต:ุ (-))  

90 นำท ี ส ำนักอำหำร 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพรอ่ง ค ำขอใบแทน

ใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(สำมำรถดำวนโ์หลดจำกเว็บไซตก์องอำหำร และผูย้ืน่ค ำขอ
ตอ้งกรอกขอ้มลูรำยละเอยีด และจัดเรยีงเอกสำรใหเ้ป็นไปตำมรำยกำรใน

แบบตรวจสอบค ำขอฯ) 

ส ำนักอำหำร 

2) 
 

ค ำขอใบแทนใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(ลงนำมโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม

ตำมหนังสอืรับรองของนติบิคุคลอำจตอ้งประทบัตรำส ำคัญของบรษัิท
ดว้ยในกรณีทีร่ะบไุวใ้นหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนนติบิคุคล) 

ส ำนักอำหำร 

3) 

 

ใบรบัแจง้ควำมหรอืบนัทกึประจ ำวนัจำกสถำนตี ำรวจทอ้งที ่(กรณี

ใบอนุญำตผลติสูญหำย) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(ใบรับแจง้ควำมตอ้งระบวุำ่ใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.2) 
สญูหำย ) 

ส ำนักงำนต ำรวจแหง่ชำต ิ

4) 
 

ใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.2) ฉบบัจรงิทีเ่สยีหำยหรอืถกู
ท ำลำยบำงสว่น (กรณีใบอนุญำตผลติเสยีหำยหรอืถกูท ำลำย

บำงสว่น) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(-) 

ส ำนักอำหำร 

5) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจท ัว่ไป (กรณีผูด้ ำเนนิกจิกำรไมไ่ดม้ำด ำเนนิกำร
ดว้ยตนเอง) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ(โดยตอ้งระบอุ ำนำจใหช้ดัเจน เชน่ มอบใหย้ืน่ค ำขอ/แกไ้ข
เพิม่เตมิ/ลงชือ่รับทรำบขอ้บกพร่อง และตดิอำกรแสตมป์ 30 บำท ตอ่

ผูรั้บมอบอ ำนำจ 1 คน 

1. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นบคุคล
ธรรมดำ ตอ้งแนบส ำเนำบตัรประชำชนผูม้อบอ ำนำจและส ำเนำบตัร

ประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ  
2. กรณียืน่หนังสอืมอบอ ำนำจฉบับจรงิและผูม้อบอ ำนำจเป็นนติบิคุคล 

จ ำนวนผูม้อบอ ำนำจตอ้งครบถว้นตำมหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน และ

ตอ้งแนบหนังสอืรับรองพรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนกรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
นำมตำมหนังสอืรับรองและส ำเนำบตัรประชำชนผูรั้บมอบอ ำนำจ 

3. กรณียืน่ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจ ตอ้งไดรั้บกำรตรวจสอบและรับรอง

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

จำกเจำ้หนำ้ทีก่องอำหำรแลว้ พรอ้มรับรองส ำเนำถกูตอ้ง 

) 

6) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชนของผูด้ ำเนนิกจิกำร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ(กรณีทีผู่ด้ ำเนนิกจิกำรเป็นบคุคลธรรมดำและเป็นผูต้ดิตอ่

ด ำเนนิกำรดว้ยตนเอง) 

กรมกำรปกครอง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) ใบแทนใบอนุญำตผลติอำหำร 

(หมำยเหต:ุ (-))  
 คำ่ธรรมเนยีม 500 บำท 

  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยจั์ดกำรเรือ่งรอ้งเรยีนและปรำบปรำมกำรกระท ำผดิกฎหมำยเกีย่วกบั ผลติภัณฑส์ขุภำพ (ศรป.)  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ ชัน้1 อำคำร 1 ถ.ตวิำนนท ์ ต.ตลำดขวญั อ.เมอืง จ.นนทบรุ ี11000 

(หมำยเหต:ุ (โทรศพัทห์มำยเลข 0 2590 7354 -55 โทรสำร 0 2590 1556    E-mail :1556@fda.moph.go.th 
สำยดว่น 1556 ))  

2) กองอำหำร 

(หมำยเหต:ุ (โทร. 02-590-7033 และ 02-590-7320))  
3) กรณีสถำนประกอบกำรทีต่ัง้อยู่ในตำ่งจังหวดั ตดิตอ่เพือ่รอ้งเรยีนไดท้ี ่ส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดัทีส่ถำน

ประกอบกำรตัง้อยู่ 

(หมำยเหต:ุ (-))  
4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตร ี

(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 

(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) แบบตรวจสอบค ำขอและบนัทกึขอ้บกพร่อง 

(หมำยเหต:ุ -)  
2) ค ำขอใบแทนใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.4) 

(หมำยเหต:ุ (-))  
3) แบบฟอรม์หนังสอืมอบอ ำนำจ 

(หมำยเหต:ุ (-))  
 

หมำยเหตุ 

8.1 กำรขอค ำขอใบแทนใบอนุญำตผลติอำหำร (แบบ อ.4) เริม่นับระยะเวลำตัง้แตไ่ดรั้บเอกสำรทีค่รบถว้น จนถงึ ลงนำมอนุญำต

โดยผูม้อี ำนำจ ไมนั่บรวมเวลำปรับปรุง แกไ้ข และชีแ้จงขอ้มูลของผูป้ระกอบกำร ใชร้ะยะเวลำ 5 วนัท ำกำร กรณีสถำนทีผ่ลติ

อำหำรตัง้อยูต่ำ่งจังหวัดระยะเวลำเป็นไปตำมคูม่อืส ำหรับประชำชนของส ำนักงำนสำธำรณสขุจังหวดั 



 

8.2 เอกสำรทีเ่ป็นส ำเนำทัง้หมดตอ้งลงลำยมอืชือ่รับรองส ำเนำโดยผูด้ ำเนนิกจิกำรหรอืกรรมกำรทีม่อี ำนำจลงนำมตำมหนังสอื
รับรองของนติบิคุคลหรอืผูรั้บมอบอ ำนำจทัว่ไปทีม่อี ำนำจลงนำมรับรองเอกสำรได ้

 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตผลติอำหำร  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระรำชบัญญัตอิำหำร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: สว่นกลำง, สว่นภมูภิำค 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ พ.ศ.2558เรือ่ง ก ำหนด

ระยะเวลำกำรปฏบิตัริำชกำรเพือ่บรกิำรประชำชน 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 5.0 วนัท ำกำร 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: [ส ำเนำคูม่อืประชำชน] กำรขอรับใบแทนใบอนุญำตผลติอำหำร [N] 14/04/2563 11:34 
 

 

เอกสำรฉบบันีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศนูยก์ลำงขอ้มลูคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


