
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรออกใบอนุญำตจดัตั้งศูนยบ์ริกำรคนพิกำรทั่วไป 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครรำชสีมำ กระทรวงกำรพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของมนุษย์  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
หลักเกณฑ์กำรยื่นค ำร้องขอจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรท่ัวไป 
 
1. กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐเป็นผู้ยื่นค ำร้องขอ ให้ผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนองค์กรเป็นผู้ยื่นค ำร้อง ขอ
จัดต้ังต่ออธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ตำมแบบค ำร้องขอจัดต้ัง
ศูนย์บริกำรคนพิกำรท่ัวไป (แบบ ศบ.1-ท) พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำร้องขอ ดังนี้ 
  1.1 ร่ำงข้อบังคับ/ระเบียบของศูนย์บริกำรคนพกิำร 
  1.2 รำยช่ือผู้ด ำเนินกำรศูนย์บริกำรคนพิกำร 
  1.3 แผนผังแสดงท่ีต้ังของศูนย์บริกำรคนพิกำร 
 
2. กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำร หรือองค์กรอื่นใด ท่ีให้บริกำรแก่คนพิกำรซึ่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10) เป็นผู้
ยื่นค ำขอ ให้ผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนองค์กร เป็นผู้ยื่นค ำร้องขอจัดต้ังต่ออธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แล้วแต่กรณี ตำมแบบค ำร้องขอจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรท่ัวไป (แบบ ศบ.1-อ) พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำร้องขอ ดังนี้ 
  2.1 ร่ำงข้อบังคับ/ระเบียบของศูนย์บริกำรคนพกิำร 
  2.2 รำยช่ือผู้ด ำเนินกำรศูนย์บริกำรคนพิกำร 
  2.3 แผนผังแสดงท่ีต้ังของศูนย์บริกำรคนพิกำร 
  2.4 หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในกำรใช้สถำนท่ีและอำคำรท่ีจะขอจัดต้ังเป็นศูนย์ โดยผู้ยื่นค ำร้องขอต้องแสดง
หนังสือยินยอมจำกเจ้ำของสถำนท่ีหรืออำคำร ให้ใช้จัดต้ังเป็นศูนย์ 
  2.5 ข้อบังคับหรือตรำสำรขององค์กร 
  2.6 เอกสำรท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10) ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
พ.ศ. 2550 
 
- คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมผู้ยื่นค ำขอจัดต้ังศูนย์ และผู้ด ำเนินกำรศูนย์บริกำรคนพิกำร 
1. อำยุไม่ต่ ำกว่ำ 25 ปี และจบกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำภำคบังคับ 
2. มีควำมประพฤติดี ไม่มีประวัติกำรกระท ำผิดต่อคนพิกำรหรือละเมิดสิทธิคนพิกำร 
3. ไม่เคยได้รับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดให้จ ำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดยประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
ซึ่งไม่เป็นควำมผิดท่ีคนพิกำร หรือองค์กรด้ำนคนพิกำรเป็นผู้เสียหำย 
4. ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
 
 
- ผู้ด ำเนินกำรศูนย์ (คณะกรรมกำรบริหำรศูนย์บริกำรและผู้จัดกำรศูนย์บริกำร) ต้องมีบุคคลท่ีมีสัญชำติไทยเกินกึ่งหนึ่ง 
 



- กำรยื่นค ำขอกำรจัดต้ังศูนย์โดยผู้แทนองค์กรของคนพิกำรแต่ละประเภทให้ค ำนึงถึงกำรให้บริกำรตำมประเภทควำมพิกำร 
 
- สถำนท่ียื่นค ำร้องขอจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรท่ัวไป 
1. เขตท้องท่ีกรุงเทพมหำนคร : ศูนย์บริกำรคนพกิำรกรุงเทพมหำนคร กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
2. จังหวัดอื่น : ศูนย์บริกำรคนพิกำรระดับจังหวัด ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัด 
 
เงื่อนไขกำรยื่นค ำร้องขอจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรท่ัวไป 
- องค์กรด้ำนคนพิกำร หรือองค์กรอืน่ใดท่ีจะยื่นค ำร้องขอจัดต้ังเป็นศูนย์บริกำรคนพิกำร ต้องเป็นองค์กรด้ำนคนพิกำร หรือ
องค์กรอื่นใดท่ีให้บริกำรแก่คนพิกำรท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10) ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
 
- ใบอนุญำตมีอำยุ 4 ปี นับแต่วันออกใบอนุญำต และให้ผู้ได้รับใบอนุญำตยื่นค ำขอต่ออำยุก่อนใบอนุญำตหมดอำยุอย่ำง
น้อย 30 วัน 
 
หมำยเหตุ 
 
** กรณีท่ีผู้ยื่นค ำขอมำยื่นค ำร้องขอด้วยตนเอง หำกค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกควำมบกพร่องและรำยกำร
เอกสำร/หลักฐำน ร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำร
แก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
 
** กรณีท่ีผู้ยื่นค ำขอมิได้มำยื่นค ำร้องขอด้วยตนเอง หำกค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วน ผู้รับค ำร้องขอจะต้องท ำหนังสือแจ้งผู้ยื่นค ำร้องขอ ให้ผู้ยื่นค ำร้องขอแก้ไขเอกสำรให้ถูกต้องหรือครบถ้วน ภำยใน
ระยะเวลำ 15 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ผู้รับค ำขอ
จะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
 
 
** พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีจะยังไม่พิจำรณำค ำขอ และยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำน จนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอ
หรือยื่นเอกสำรเพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกควำมบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
** ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำต้ังแต่เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมท่ีระบุไว้ในคู่มือ
ประชำชนเรียบร้อยแล้ว 
 
** ท้ังนี้จะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบ ภำยใน 7 วัน นับแต่วันท่ีพิจำรณำแล้วเสร็จ 
 
 
  
 



ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เลขท่ี 255 อาคาร 60 ปี กรม
ประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
โทร.02 354 3388 ต่อ 128/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดนครราชสีมา ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ท่ีอยู่ ถนน
มหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th/ไปรษณีย์ 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 90 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบควำมครบถ้วนของค ำร้องและเอกสำร
หลักฐำน 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
2) กำรพิจำรณำ 

- เจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำควำมถูกต้องของเอกสำรหลักฐำนตำม
ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำรแห่งชำติ 
- ตรวจสอบ อำคำร สถำนท่ี สภำพแวดล้อม ให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำย 
- เสนอผลกำรพิจำรณำต่อผู้มีอ ำนำจอนุญำต 
(หมายเหตุ: -)  

59 วัน ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
- ผู้มีอ ำนำจอนุญำตพิจำรณำลงนำมใบอนุญำตจัดต้ัง 
- เจ้ำหน้ำท่ีจัดเตรียมเอกสำรท่ีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ท่ีให้กำรสนับสนุนศูนย์ พร้อมท้ังน ำส่งใบอนุญำตจัดต้ัง 
(หมายเหตุ: -)  

30 วัน ส ำนักงำนพัฒนำสังคม
และควำมมั่นคงของ

มนุษย์จังหวัด
นครรำชสีมำ 

 
 
 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

ร่ำงข้อบังคับ / ระเบียบของศูนย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- รับรองส ำเนำถูกต้อง 
- ใช้ใน 2 กรณี 1. กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐเป็น
ผู้ยื่นค ำร้องขอ 
2. กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำร หรือองค์กรอื่นใดท่ีให้บริกำรแก่คนพิกำร 
เป็นผู้ยื่นค ำขอ) 

- 

2) 
 

รำยชื่อผู้ด ำเนินกำรศูนย ์
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (-รับรองส ำเนำถูกต้อง 
- ใช้ใน 2 กรณี 1. กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐ เป็น
ผู้ยื่นค ำขอ 
2. กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดท่ีให้บริกำรแก่คนพิกำร 
เป็นผู้ยื่นค ำขอ) 

- 

3) 
 

แผนผังแสดงสถำนที่ต้ังศูนย์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- รับรองส ำเนำถูกต้อง 
- ใช้ใน 2 กรณี 1. กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐเป็น
ผู้ยื่นค ำร้องขอ  
2. กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดท่ีให้บริกำรแก่คนพิกำร 
เป็นผู้ยื่นค ำขอ) 

- 

4) 
 

หลักฐำนแสดงกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในกำรใช้สถำนที่และอำคำร ที่จะ
ขอจัดต้ังเป็นศูนย์ โดยผู้ยื่นค ำร้องขอต้องแสดงหนังสือยินยอมจำก
เจ้ำของสถำนที่หรืออำคำร ให้ใช้จัดต้ังเป็นศูนย์ 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- รับรองส ำเนำถูกต้อง 
- เอกสำรเพิ่มเติมในกรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดท่ี
ให้บริกำรแก่คนพิกำร เป็นผู้ยื่นค ำขอ) 

- 

5) 
 

ข้อบังคับ หรือตรำสำรขององค์กร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- รับรองส ำเนำถูกต้อง 
- เอกสำรเพิ่มเติมในกรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดท่ี
ให้บริกำรแก่คนพิกำร เป็นผู้ยื่นค ำขอ) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
6) 

 
เอกสำรที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10) ของ
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร พ.ศ. 
2550 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 2 ฉบับ 
หมำยเหตุ (- รับรองส ำเนำถูกต้อง 
- เอกสำรเพิ่มเติมในกรณีองค์กรด้ำนคนพิกำรหรือองค์กรอื่นใดท่ี
ให้บริกำรแก่คนพิกำร เป็นผู้ยื่นค ำขอ) 

กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิกำรคน
พิกำร 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ศูนย์บริกำรคนพิกำรกรุงเทพมหำนคร กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร เลขท่ี 255 อำคำร 60 ปี 

กรมประชำสงเครำะห์ ถนนรำชวิถี เขตรำชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-354-3388 ต่อ 126 
(หมายเหตุ: (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.))  

2) จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ disabilities@nep.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

3) เว็บไซต์ กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร www.dep.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

4) ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษยจั์งหวัดนครรำชสีมำ,ศูนย์บริกำรคนพิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ 
(หมายเหตุ: (ท่ีอยู่ ถนนมหาดไทย ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-241079 โทรสาร 0-4425-5732  
E-mai: nakhonratchasima@m-society.go.th))  

5) ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

6) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในภำครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  



 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบค ำร้องขอจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรท่ัวไป กรณีรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงำนภำครัฐเป็นผู้ยื่นค ำขอ : 

แบบ ศบ.1-ท 
(หมายเหตุ: -)  

2) แบบค ำร้องขอจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรท่ัวไป  กรณีองค์กรด้ำนคนพิกำร หรือองค์กรอื่นใดท่ีให้บริกำรแก่คน
พิกำรซึ่งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนตำมมำตรำ 6(10)  เป็นผู้ยื่นค ำขอ : แบบ ศบ.1-อ 
(หมายเหตุ: -)  

3) รำยช่ือคณะกรรมกำรศูนย์บริกำร 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมำยเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงำน: กำรออกใบอนุญำตจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรท่ัวไป  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิกำรคนพิกำร กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิกำร กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิกำรคนพิกำร 

ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556  
  
2)ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
เกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการ พ.ศ.2556  
ระดับผลกระทบ: บริกำรท่ัวไป 

พื้นที่ใหบ้ริกำร: ส่วนกลำง, ส่วนภูมิภำค 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: ระเบียบคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำรแห่งชำติ 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริกำรคนพิกำร พ.ศ. 2556 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 90.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 1 

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 2 

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: กำรออกใบอนุญำตจัดต้ังศูนย์บริกำรคนพิกำรท่ัวไป 
 
 

เอกสำรฉบับน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศูนย์กลำงขอ้มูลคู่มือส ำหรับประชำชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


