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คู่มือส าหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มัน (ระยะที่ 1 : ขัน้ตอนออกค าส่ัง
รับค าขอรับใบอนุญาต) 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมืองอตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์  
กระทรวง:กระทรวงพลงังาน 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกค าสัง่รับค าขอรับ

ใบอนญุาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมืองอตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์  

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้งการอนญุาตและอตัราค่าธรรมเนียมเก่ียวกบั
การประกอบกิจการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวง
ดงักล่าว 
 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน ้ามนัพ .ศ. 2556 
 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 
 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังานเร่ืองก าหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานทียื่น่แบบค า
ขอและแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 
 

6) ประกาศกระทรวงพลงังานเร่ืองหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมายแก่
ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 
 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน ้ามนัเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค, ท้องถ่ิน  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไมมี่  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออก
ค าสัง่รับค าขอรับใบอนญุาต)  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการเทศบาลต าบลผาจุกอ าเภอเมืองอตุรดิตถ์จงัหวดัอตุรดิตถ์ 53000 โทรศพัท์ 0-5547-9853-6 

หรือเว็บไซต์ www.phajuk.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
๑. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการน า้มนัประเภทก , ข, คลกัษณะท่ีสองและจลกัษณะท่ีสองต้องย่ืนขอ
อนญุาตและต้องได้รับใบอนญุาตก่อนจงึเก็บน า้มนัได้ซึง่  
 
 - สถานีบริการน า้มนัประเภทกหมายถึงสถานีบริการน า้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีตดิเขต
ทางหลวงหรือถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไมน้่อยกวา่๑๒
เมตรหรือตดิเขตถนนสว่นบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไมน้่อยกวา่
๑๐เมตรและเก็บน า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัใต้พืน้ดนิ 
 
 - สถานีบริการน า้มนัประเภทขหมายถึงสถานีบริการน า้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีตดิเขต
ถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่๑๒เมตรหรือตดิเขต
ถนนสว่นบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกส าหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่๑๐เมตรและเก็บ
น า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัใต้พืน้ดนิ 
 
 - สถานีบริการน า้มนัประเภทคลกัษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน า้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกท่ีเก็บน า้มนัท่ี
มีปริมาณเกิน๑๐,๐๐๐ลิตรขึน้ไปไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิและจะเก็บน า้มนัท่ีมีปริมาณไมเ่กิน๕,๐๐๐ลิตรไว้ในถงั
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เก็บน า้มนัใต้พืน้ดนิอีกด้วยก็ได้การเก็บน า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิให้เก็บได้เฉพาะน า้มนัชนิดไวไฟปานกลาง
หรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นัน้ 
 
 - สถานีบริการน า้มนัประเภทจลกัษณะท่ีสองหมายถึงสถานีบริการน า้มนัท่ีเก็บน า้มนัท่ีมีปริมาณเกิน๑๐ ,๐๐๐ลิตรขึน้ไป
ไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิถงัเก็บน า้มนัใต้พืน้ดนิหรือถงัเก็บน า้มนัท่ีตดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กเพ่ือให้บริการแก่เรือการ
เก็บน า้มนัไว้ในถงัเก็บน า้มนัเหนือพืน้ดนิหรือถงัเก็บน า้มนัท่ีตดิตัง้ภายในโป๊ะเหล็กให้เก็บได้เฉพาะน า้มนัชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นัน้ 
 
๒. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคารกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาตเิป็นต้น  
 
๓. แผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน า้มนัเชือ้เพลิง
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
หมายเหต ุ: 
 
 
 หากเห็นวา่ค าขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใดและไมอ่าจแก้ไข /เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ผู้ รับค าขอและ
ผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร /หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอ
ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอจะ
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
 พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว  
 ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน  
 ทัง้นีจ้ะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน๗วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจา่หน้าถึงตวัทา่นเองให้ชดัเจนพร้อม
ตดิแสตมป์ส าหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากดัก าหนด  
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีรับค าขอและ
ตรวจสอบความถกูต้องของ
ค าขอและความครบถ้วน
ของเอกสารตามรายการ
เอกสารหลกัฐานท่ีก าหนด
และสง่เร่ืองให้ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจน า้มนั 
 

1 วนั กองแผนงาน
ธุรกิจพลงังาน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลกัฐานประกอบ
ค าขอ 
- ตรวจสอบสถานท่ีเบือ้งต้น 
- แผนผงัโดยสงัเขป 
- แผนผงับริเวณ 
- แบบก่อสร้างระบบความ
ปลอดภยัระบบควบคมุ
มลพิษระบบทอ่น า้มนัระบบ
ทอ่ดบัเพลิงระบบบ าบดัน า้
เสียหรือแยกน า้ปนเปือ้น
น า้มนัระบบอปุกรณ์นิรภยั 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ 
- สิ่งปลกูสร้างอ่ืนแล้วแต่
กรณี 

42 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

- รายการค านวณความ
มัน่คงแข็งแรงและระบบท่ี
เก่ียวข้อง 
 
 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจ้งผล
การพิจารณา 
 

2 วนั ส านกัความ
ปลอดภยัธุรกิจ
น า้มนั 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 0 - 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ค าขอรับ
ใบอนญุาต
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น. ๑) 

กองแผนงานธุรกิจ
พลงังาน 

1 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฉบบัจริง 1 ฉบบั
ส าเนา 0 ฉบบั
หมายเหต ุ(ผู้ มี
อ านาจลงนาม) 

2) 

หนงัสือรับรองนิติ
บคุคลฉบบัจริง 0 
ฉบบัส าเนา 1 
ฉบบัหมายเหต ุ
(กรณีนิตบิคุคล / 
ออกให้ไมเ่กิน๖
เดือน / รับรอง
ส าเนาถกูต้องทกุ
หน้า) 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

1 1 ฉบบั - 

3) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้ รับมอบอ านาจ
ฉบบัจริง 1 ชดุ
ส าเนา 0 ชดุ
หมายเหต ุ
(พร้อมปิดอากร
แสตมป์ตาม
ประมวล
รัษฎากร/ รับรอง
ส าเนาถกูต้อง
เฉพาะบตัร

- 1 1 ฉบบั - 



7/12 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประจ าตวั
ประชาชนทัง้ของ
ผู้มอบอ านาจ
และผู้ รับมอบ
อ านาจ) 

4) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงสิทธิใช้ท่ีดนิ
เชน่โฉนดท่ีดนิ / 
น.ส.๓ / น.ส.๓ก 
/ ส.ค.๑เป็น
ต้นฉบบัจริง 0 
ชดุส าเนา 1 ชดุ
หมายเหต ุ
(รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

- 1 1 ฉบบั - 

5) 

ส าเนาเอกสาร
แสดงวา่ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตมีสิทธิ
ใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
ให้ใช้ท่ีดนิหรือ
หนงัสือยินยอม
จากหนว่ยงานท่ี
มีหน้าท่ีดแูลและ
รับผิดชอบท่ีดนิ
ดงักลา่วฉบบัจริง 
0 ชดุส าเนา 1 ชดุ
หมายเหต ุ
(รับรองส าเนา

- 1 1 ฉบบั - 



8/12 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

ส าเนาหนงัสือ
แจ้งการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิ
ตามกฎหมายวา่
ด้วยการผงัเมือง
ฉบบัจริง 0 ชดุ
ส าเนา 1 ชดุ
หมายเหต ุ
(รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

ส านกังาน
เลขานกุารกรม
โยธาธิการและผงั
เมือง 

1 1 ฉบบั - 

7) 

แผนผงั
โดยสงัเขป
แผนผงับริเวณ
และแบบก่อสร้าง
ระบบความ
ปลอดภยัระบบ
ควบคมุมลพิษ
ระบบทอ่น า้มนั
ระบบทอ่ดบัเพลิง
ระบบบ าบดัน า้
เสียหรือแยกน า้
ปนเปือ้นน า้มนั
ระบบอปุกรณ์
นิรภยัแบบระบบ
ไฟฟ้าระบบ
ป้องกนัอนัตราย
จากฟ้าผา่และสิ่ง

- 1 1 ฉบบั - 



9/12 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ปลกูสร้างอ่ืน
แล้วแตก่รณีฉบบั
จริง 3 ชดุส าเนา 
0 ชดุหมายเหต ุ
(วิศวกร
ผู้ออกแบบลง
นามทกุหน้า) 

8) 

รายการค านวณ
ความมัน่คง
แข็งแรงและ
ระบบท่ีเก่ียวข้อง
ฉบบัจริง 1 ชดุ
ส าเนา 0 ชดุ
หมายเหต ุ
(วิศวกร
ผู้ออกแบบลง
นามทกุหน้า) 

- 1 1 ฉบบั - 

9) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกรพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ฉบบัจริง 1 ชดุ
ส าเนา 0 ชดุ
หมายเหต ุ
(รับรองส าเนา
ถกูต้องท่ี
ใบอนญุาต) 

- 1 1 ฉบบั - 



10/12 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10) 

ส าเนาหนงัสือ
อนญุาตพร้อม
ด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าทาง
เช่ือมถนน
สาธารณะหรือ
ทางหลวงหรือ
ถนนสว่นบคุคล
หรือส าเนา
หนงัสืออนญุาต
พร้อมด้วยส าเนา
แผนผงัท่ีได้รับ
อนญุาตท าสิ่ง
ลว่งล า้ล าน า้
ฉบบัจริง 0 ชดุ
ส าเนา 1 ชดุ
หมายเหต ุ(ให้
น ามาย่ืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

- 1 1 ฉบบั - 

11) 

ส าเนาสญัญา
ประกนัภยัภยั
หรือกรมธรรม์
ประกนัภยัความ
รับผิดชอบตาม
กฎหมายแก่ผู้

- 1 1 ฉบบั - 



11/12 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ได้รับความ
เสียหายจากภยั
อนัเกิดจากการ
ประกอบกิจการ
ควบคมุประเภท
ท่ี๓ฉบบัจริง 0 
ชดุส าเนา 1 ชดุ
หมายเหต ุ(ให้
น ามาย่ืนก่อน
พิจารณาออก
ใบอนญุาต / 
รับรองส าเนา
ถกูต้องทกุหน้า) 

12) 
อ่ืนๆ (ถ้ามี) ฉบบั
จริง 0 ชดุส าเนา 
0 ชดุหมายเหต ุ- 

- 1 1 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่คิดค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนตดิตอ่สอบถาม 

หมายเหตุ(เทศบาลต าบลผาจุกอ าเภอเมืองอตุรดิตถ์จงัหวดัอตุรดิตถ์ 53000 โทรศพัท์ 0-5547-9853-6 หรือ
เว็บไซต์ www.phajuk.go.th) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 



12/12 
 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 
สถานะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลผาจกุอ าเภอเมือง

อตุรดติถ์จงัหวดัอตุรดติถ์สถ .มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


