คู่มือการปฏิบัติงาน One Stop Service
นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน

สานักงานเขต

พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ยิ้มงาม ถามไถ่ ใส่ใจบริการ

คานา
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์แอละวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ได้กาหนดแนวทางให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแนวปฏิบัติ
ราชการหนึ่งที่มีผลสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมาก
ขึ้น คือลดขั้นตอนและระยะเวลาของการปฏิบัติราชการที่ไม่จาเป็น ประกอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
19 พฤษภาคม 2546 ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพและคุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการเพิ่มความเอาใจใส่ต่อการปรับปรุง
การบริการภาครัฐไปสู่การบริการที่มีมาตรฐานเท่าเทียมกัน ระดับสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของ
ประชาชน
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นการนางานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้มารวมอยู่ใน
สถานที่เดียวกันในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนเดียวหรือเสร็จในจุดให้บริการ
เดียว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว ช่วยลดระยะเวลาของการทางานให้น้อยลง
คู่มือการปฏิบัติงาน One Stop Service เล่มนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานในการ
ให้บริการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารบ้านเมืองที่ดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้สนใจ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
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ความเป็นมา
กระบวนงาน
งานขอทาบัตรประตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขอหนังสือรับรอง
การขอหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล
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ความเป็นมา
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้กาหนด
แนวทางให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและแนวปฏิบัติราชการหนึ่งที่มีผล
สาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น คือลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาของการปฏิบัติราชการที่เกินจาเป็น ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546
ให้ส่วนราชการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพยิ่งขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ส่วนราชการเพิ่มความเอาใจใส่ต่อการปรับปรุงบริการภาครัฐไปสู่การบริการที่มี
มาตรฐานเท่าเทียมระดับสากล เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชน

คานิยาม/ความหมาย
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ การนางานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องให้มารวมอยู่ใน
สถานที่เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันทีหรือเสร็จในขั้นตอนเดียวหรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว
โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาของการให้บริการให้น้อยลง แทนที่จะ
ส่งต่องานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการซึ่งจะต้องใช้เวลาในการเดินทางของเอกสารระหว่าง
หน่วยงานมาก เป็นการนาเจ้าหน้าที่ของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาทางานรวมอยู่ที่จุดเดียวกัน เพื่อให้การ
ส่งต่องานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
คาจากัดความ
การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ข้าราชการบานาญ ประชาชนทั่วไป
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการ One Stop Service ในที่นี่คือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจา ข้าราชการบานาญ ประชาชนทั่วไป
เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการ One Stop Service
การวัดความพึงพอใจ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการ
ปฏิบัติงานของผู้ให้บริการโดยการใช้แบบสอบถาม เรื่อง ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อและรอคอยเป็น
ระยะเวลานา เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของผู้ใช้บริการและยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
หน่วยงาน โดยสามารถที่จะให้บริการร่วมกัน ทั้งในด้านสถานที่ บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
ขอบข่ายและภารกิจ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้จัดตั้งศูนย์บริการ ณ จุดเดียว
(One Stop Service) โดยมีขอบข่ายงานที่ได้กาหนดไว้ คือ

ที่

ชื่องาน

1

การขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2

การขอหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการ

3

การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

4

การเบิกเงินสวัสดิการการศึกษาบุตร

5

การขอหนังสือรับรองมีสิทธิรับเงินค่ารักษาพยาบาล

6

การขอหนังสือรับรองเงินเดือนของข้าราชการบานาญ

มาตรฐานการให้บริการ
ที่

กระบวนการ

ขั้นตอน

ระยะเวลา/

กลุ่มที่รับผิดชอบ

นาที

1 การขอทาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4

7

บริหารงานบุคคล

2 การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ

6

5

บริหารงานบุคคล

3 การเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

4

5

บริหารการเงินและสินทรัพย์

4 การเบิกสวัสดิการการศึกษาบุตร

4

5

บริหารการเงินและสินทรัพย์

5 การขอหนังสือรับรองค่ารักษาพยาบาล

6

5

บริหารการเงินและสินทรัพย์

6 การขอหนังสือรับรองเงินเดือนข้าราชการ
บานาญ

6

5

บริหารการเงินและสินทรัพย์

1. ชื่อกระบวนงาน
งานขอทาบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
2. วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นแนวปฏิบัติการดาเนินการขอทาบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
3. ขอบเขตของงาน
ตามพระราชบัญญัติบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ พ.ศ. 2542 และ ข้ อ 5 (5.1) แห่ งระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่ าด้ วยบัตรประจาลูกจ้ างประจา พ.ศ. 2531 ให้ ข้าราชการบานาญและลูกจ้ างประจา มี
บัตรประจาตัวได้ สาหรับพนักงานราชการสามารถขอมีบัตรประจาตัวได้ นับแต่ เริ่มสั ญญาจ้ างจนถึงวัน
สิ้นสุ ดสั ญญาจ้ าง
4. คาจากัดความ
“เจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ” หมายถึง ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้ างประจา และพนักงาน
ราชการ ข้ าราชการบานาญ
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ข้ าราชการ ลูกจ้ างประจาและข้ าราชการบานาญ และพนักงานราชการ หากประสงค์ ขอมีบัตร
ประจาตัวให้ ยนื่ คาขอมีบัตรตามพ.ร.บ. บัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 พร้ อมรู ปถ่ าย ขนาด

2.5x3ซม. จานวน 2 แผ่น จากโรงเรียนต้ นสั งกัดหรือมายื่นคาขอมีบัตรได้ ที่ ห้ อง One Stop Service
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 1
2. เจ้ าหน้ าที่รับเรื่องตรวจสอบเอกสาร จัดทาบัญชี ควบคุมการออกบัตร โดยแยกเป็ น ข้ าราชการ/
ลูกจ้ างประจา/พนักงานราชการ และข้ าราชการบานาญ จัดพิมพ์ บัตรด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ
ติดรู ปถ่ าย ประทับตรา และมอบบัตรให้ ผ้ ยู ื่นขอมีบัตรต่ อไป

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอมีบตั รประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ

ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ ยืน่ คาร้องขอมีบตั รตามแบบ
พร้อมหลักฐานดังนี้
1.
2.
3.
4.

บัตรเดิม/สาเนาใบแจ้งความหาย
สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อสาเนาบัตรประชาชน
รู ปถ่าย 1 นิ้ว จานวน 2 แผ่น
หลักฐานอื่น ๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ สกุล คาสั่งย้าย

สพป.ขอนแก่น เขต 1 ตรวจสอบหลักฐานความถูกต้อง (2 นาที)

ดาเนินการออกบัตรประจาตัว (5 นาที)
1.
2.
3.
4.

ออกเลขบัตรข้าราชการ และบันทึกในทะเบียนคุม
จัดพิมพ์บตั ร
ติดรู ปถ่าย
ประทับตรา

สพป.ดาเนินการส่ งมอบบัตร

1. ชิ่องาน(กระบวนงาน) : การขอหนังสื อรับรอง
2.วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นแนวปฏิบัติการขอหนังสื อรับรอง
3.ขอบเขตของงาน
ตามระเบียบสานักตามระเรียบสานึกงานนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ส่ วนที่ 6
หนังสื อเจ้ าหน้ าที่ทาขึน้ หรือรับไว้เป็ นหลักฐานในราชการ ข้ อ 24 หนังสื อราชการ
4.คาจากัดความ
การรับรอง หมาถึง การรับรองบุคคล
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.ข้ าราชการหากประสงค์ ขอหนังสื อรับรองให้ ยื่นวามประสงค์ ทีห่ ้ อง one stop service ซึ่ง สพฐ.
ได้ มอบอานาจตามคาสั่ ง สพฐ. ที5่ 4/2546 สั่ ง ณ วันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2546

2.เจ้ าหน้ าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร จัดทาบัญชี ควบคุมการออกหนังสื อ จัดพิมพ์ หนังสื อด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ เสนอผู้มีอานาจลงนาม ออกเลขหนังสื อ และมอบหนังสื อให้ แก่ ผ้ ยู นื่ ต่ อไป
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองของข้ าราชการ
ยืน่ คาขอหนังสื อรับรอง พร้อมแนบบัตรประจาตัว

สพป. ตรวจสอบหลักฐาน (1 นาที)

ดาเนินการออกหนังสื อรับรอง (3 นาที)

ผูม้ ีอานาจการออกหนังสื อรับรองอนุมตั ิ

(ดาเนิ นการอนุมตั ิไว้ล่วงหน้า)

ลงทะเบียนคุมหนังสื อรับรอง ( 1 นาที)

มอบหนังสื อรับรองให้กบั ผูย้ นื่ คาร้อง

1.ชื่องาน(กระบวนงาน):การขอหนังสื อรับรองสิ ทธิ ค่ารักษาพยาบาล
2.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการขอหนังสื อรับรองสิ ทธิ ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและ
ข้าราชการบานาญ
3.ขอบเขตของงาน
3.1 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
3.2 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.
2553
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1. ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ/ลูกจ้างประจา ยืน่ คาร้องขอหนังสื อรับรองสิ ทธิ ค่ารักษาพยาบาล ห้อง one
stop service โดยแนบหลักฐานดังนี้
-บัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรข้าราชการบานาญ
- ทะเบียนบ้าน
2.เจ้าหน้าที่รับเรื่ อง
3.เจ้าหน้าที่จดั พิมพ์หนังสื อรับรอง
4. ผูม้ ีอานาจลงนาม ออกเลขที่หนังสื อ
5. ลงทะเบียนคุมหนังสื อรับรอง

6.มอบหนังสื อรับรองให้ผยู ้ นื่ ต่อไป
5. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสิทธิค่ารักษาพยาบาล
ยืน่ คาขอหนังสื อรับรองแนบบัตร/ทะเบียนบ้าน

สพป. ตรวจสอบหลักฐาน (1 นาที)

ดาเนินการออกหนังสื อรับรอง (3 นาที)

ผูม้ ีอานาจการออกหนังสื อรับรองอนุมตั ิ

(ดาเนิ นการอนุมตั ิไว้ล่วงหน้า)

ลงทะเบียนคุมหนังสื อรับรอง ( 1 นาที)

มอบหนังสื อรับรองให้กบั ผูย้ นื่ คาร้อง

1.ชื่องาน (กระบวนงาน): การขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
2.วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการขอเบิกงานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและ
ข้าราชการบานาญ
3.ขอบเขตของงาน
3.1พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2553
3.2 หลักเกณฑ์กรทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับค่า
รักษาพยาบาล พ.ศ. 2553
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1.ข้าราชการ ข้าราชการบานาญ/ลูกจ้างประจา ยืน่ แบบใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ที่หอ้ ง one stop service โดยแนบหลักฐานดังนี้
-ใบเสร็ จรับเงินของโรงพยาบาลพร้อมเอกสารประกอบที่โรงพยาบาลออกให้
-เบิกให้บุตรแนบทะเบียนบ้านของบุตร
- เบิกให้คู่สมรมแนบทะเบียนบ้านสมรส
- เบิกให้บิดาแนบทะเบียนบ้านสมรสและทะเบียนบ้านผูใ้ ช้สิทธิ
- เบิกให้มารดาแนบทะเบียนบ้านผูใ้ ช้สิทธิ
2.เจ้าหน้าที่รับเรื่ อง

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตามพระราชกฤษฎีการว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและ
ระเบียบการจ่ายเงินสวัสดิการและลงทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายเงิน
4.จ่ายเงินให้ผใู ้ ช้สิทธิ
5. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ข้าราชการ/บานาญ/ ลูกจ้างประจา ยืน่ แบบใบเบิก 7131
พร้อมหลักฐานดังนี้
1.
2.
3.
4.

ใบเสร็ จรับเงินของโรงพยาบาลพร้อมเอกสารประกอบ
เบิกให้คูสมรสแนบทะเบียนสมรส
เบิกให้บุตรแนบทะเบียนบ้านบุตร
เบิกให้บิดามารดา แนบทะเบียนบ้านผูเ้ บิก

สพป. ตรวจสอบหลักฐาน (2 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบเบิกพร้อมลงทะเบียนจ่ายเงิน( 3 นาที)

จ่ายเงินให้ผมู ้ ีสิทธิ ( - นาที)

1. ชื่องาน(กระบวนงาน) การขอเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาสาหรับบุตร
2. วัตถุประสงค์
เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิเงินการขอเบิกงานสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2523 และ
ที่แก้ไขเพิม่ เต็มของข้าราชการ ลูกจ้างประจาและข้าราชการบานาญ
3. ขอบเขตของงาน
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1.ข้าราชการ ลูกจ้างประจาและข้าราชการบานาญ ยืน่ แบบใบขอเบิกงานสวัสดิการการศึกษาของ
บุตรที่ห้อง one stop service โดยแนบเอกสารดังนี้
1.1 ใบเสร็ จรับเงินของสถานศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ
- สถานศึกษาเอกชนแนบใบอนุ ญาตจัดตั้งสถานศึกษาและหนังสื อเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
1.2 ทะเบียนบ้านบุตร
1.3 กรณี ผใู้ ช้สิทธิเป็ นช้าให้แนบทะเบียนสมรส
2.เจ้าหน้าที่รับเรื่ อง ตรวจสอบเอกสาร
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความผูต้ อ้ งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจ่ายเงินสวัสดิการศึกษาของบุตร
และหนังสื อสั่งการของกระทรวงการคลังพร้อมลงทะเบียนคุมหลักฐานการจ่ายเงิน
4. จ่ายเงินให้ผใู ้ ช้สิทธิ

5. Flow Chart การปฏิบตั ิงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอเบิกสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร
ข้าราชการ/บานาญ/ ลูกจ้างประจา ยืน่ แบบใบเบิก 7223
พร้อมหลักฐานดังนี้
1. ใบเสร็ จรับเงินของสถานศึกษา พร้อมเอกสารประกอบ
-สถานศึกษาเอกชนแนบใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาและหนังสื อเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียม
2. ทะเบียนบ้านบุตร
3. กรณี ผใู้ ช้สิทธิเป็ นชายให้แนบทะเบียนสมรส

สพป. ตรวจสอบหลักฐาน (2 นาที)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบเบิกพร้อมลงทะเบียนจ่ายเงิน( 3 นาที)

จ่ายเงินให้ผมู ้ ีสิทธิ ( - นาที)

1. ชิ่องาน(กระบวนงาน) : การขอหนังสื อรับรองข้ าราชการบานาญ
2.วัตถุประสงค์
เพือ่ เป็ นแนวปฏิบัติการขอหนังสื อรับรองข้ าราชการบานาญ
3.ขอบเขตของงาน
ตามระเบียบสานักตามระเรียบสานึกงานนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ส่ วนที่ 6
หนังสื อเจ้ าหน้ าที่ทาขึน้ หรือรับไว้เป็ นหลักฐานในราชการ ข้ อ 24 หนังสื อราชการ
4.คาจากัดความ
การรับรอง หมาถึง การรับรองบุคคล
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.ข้ าราชการหากประสงค์ ขอหนังสื อรับรองให้ ยื่นวามประสงค์ ทีห่ ้ อง one stop service ซึ่ง สพฐ.
ได้ มอบอานาจตามคาสั่ ง สพฐ. ที5่ 4/2546 สั่ ง ณ วันที่ 22 สิ งหาคม พ.ศ. 2546

2.เจ้ าหน้ าที่รับเรื่อง ตรวจสอบเอกสาร จัดทาบัญชี ควบคุมการออกหนังสื อ จัดพิมพ์ หนังสื อด้ วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบ เสนอผู้มีอานาจลงนาม ออกเลขหนังสื อ และมอบหนังสื อให้ แก่ ผ้ ยู นื่ ต่ อไป
6.Flow Chart การปฏิบัติงาน

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการขอหนังสือรับรองข้ าราชการบานาญ
ยืน่ คาขอหนังสื อรับรอง พร้อมหลักฐาน (ถ้ามี)

สพป. ตรวจสอบหลักฐาน (1 นาที)

ดาเนินการออกหนังสื อรับรอง (3 นาที)

ผูม้ ีอานาจการออกหนังสื อรับรองอนุมตั ิ

(ดาเนิ นการอนุมตั ิไว้ล่วงหน้า)

ลงทะเบียนคุมหนังสื อรับรอง ( 1 นาที)

มอบหนังสื อรับรองให้กบั ผูย้ นื่ คาร้อง

