
การขออนุญาตเปิดป้ัมขนาดเลก็ในหมู่บ้าน 

ป๊ัมน ้ำมนัหยอดเหรียญแบบอตัโนมติั เขำ้ลกัษณะธุรกิจ “การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2” 

กำรขออนุญำต 

1. ผูป้ระกอบกิจกำรจะตอ้งแจง้กำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 2 ตำมแบบ ธพ.น1 ต่อกรมธุรกิจพลงังำน ในกรณีท่ีตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพฯ หรือแจง้ต่อส ำนกังำนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตำมพ้ืนท่ีนั้นๆ เช่น อบต เทศบำล 

2. ผูป้ระกอบกิจกำรตอ้งด ำเนินกำรยื่นขอจดทะเบียนเป็นผูค้ำ้น ้ ำมนัตำมมำตรำ 11 แห่งพระรำชบญัญติักำรคำ้น ้ำมนัเช้ือเพลิง 
พ.ศ.2543 ต่อกรมธุรกิจพลงังำนจงัหวดั 

3. ตูจ่้ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงฯตอ้งตั้งภำยในเขตของสถำนีบริกำรน ้ำมนัเช้ือเพลิง ประเภท ง ท่ีมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัให้เป็นไป
ตำมพระรำชบญัญติัควบคุมน ้ำมนัเช้ือเพลิง พ.ศ.2542 กล่ำวคือตูจ่้ำยน ้ำมนัเช้ือเพลิงตอ้งตั้งห่ำงจำกเตำไฟหรือท่ีท ำกำรหุงตม้
และแนวเขตสถำนีบริกำรอยำ่งนอ้ย 3 เมตร โดยรอบ ตอ้งมีทรำยในปริมำณไม่นอ้ยกว่ำ 200 ลิตร เก็บไวใ้นบริเวณใกลก้บั
น ้ำมนัเช้ือเพลิง และสำมำรถน ำมำใชง้ำนไดส้ะดวกตลอดเวลำ และตอ้งมีถงัดบัเพลิงผงเคมีแห้งหรือน ้ำยำดบัเพลิงขนำดบรรจุ
ไม่นอ้ยกว่ำ 6.80 กิโลกรัมและเป็นชนิดท่ีใชด้บัเพลิงอนัเกิดจำกน ้ำมนัเช้ือเพลิงโดยเฉพำะ จ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำ1 ถงั เพ่ือเตรียม
ไวส้ ำหรับดบัเพลิงและผูป้ระกอบกิจกำรตอ้งเป็นผูมี้สิทธิในท่ีดินท่ีตั้งสถำนีบริกำรและตอ้งไม่อยูใ่นเขตห้ำมประกอบกิจกำร
ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรผงัเมือง 

เอกสารที่จ าเป็น 

เอกสำรท่ีตอ้งใชใ้นกำรยื่นขอกบัทำง อบต. หรือ เทศบำล 

 เอกสำร ธพน.1 
 ส ำเนำบตัรประชำชน (เจำ้ของตู)้ 
 ส ำเนำฉโนดท่ีดินหรือใบแสดงสิทธิในท่ีดิน 
 ส ำเนำบตัรประชำชนของเจำ้ของท่ีดิน (ใชใ้นกรณีท่ีเจำ้ของตูไ้ม่ไดเ้ป็นเจำ้ของท่ีดิน) 
 หนงัสือยินยอมให้ใชท่ี้ดินในกำรประกอบกิจกำรน ้ำมนั 
 รูปถ่ำยตูน้ ้ ำมนั 
 แผนท่ีสงัเขปแสดงสถำนท่ีประกอบกิจกำร 
 แผนผงักำรติดตั้งตวัตูน้ ้ ำมนัหยอดเหรียญ 
 หนงัสือมอบอ ำนำจ (กรณีเจำ้ของตูไ้ม่ไดไ้ปด ำเนินเอกสำรเอง) 
 ส ำเนำบตัรประชำชนของผูรั้บมอบอ ำนำจ (กรณีเจำ้ของตูไ้ม่ไดไ้ปด ำเนินเอกสำรเอง) 

 

 

 

 



หลักฐานการย่ืนขออนุญาตเปิดป๊ัมขนาดเล็กในหมู่บ้าน(ป๊ัมน า้มันขนาดเล็กในหมู่บ้าน) 

ผูข้ออนุญำต..................................................ที่อยู.่.............................. หมู่ที.่......  ต. ............................. อ. ............................ 

จ........................  ประกอบกำรที่.......................หมู่ที่........ต  ำบล..แก่งเส้ียนอ ำเภอ.เมือง....จงัหวดั.กำญจนบุรี 

รับเอกสำรหลกัฐำนประกอบ   ตำมเลขที่ลงรับ......................เม่ือวนัที่........เดือน.....................พ.ศ.....................ดงัน้ี 

ล ำดบั รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ จ ำนวน

ชุด 

จ ำนวน

แผน่ 

หมำย

เหตุ 

๑ ค ำขออนุญำต    

๒ ส ำเนำโฉนดท่ีดิน / น.ส.๓ / ส.ค.๑ เลขท่ี.................    

๓ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูข้ออนุญำต    

๔ ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูข้ออนุญำต    

๕ หนงัสือมอบอ ำนำจ(กรณีเจำ้ของตูไ้ม่ไดไ้ปด ำเนินกำรเอง)    

๖ ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนผูม้อบอ ำนำจ    

๗ ส ำเนำทะเบียนบำ้นผูม้อบอ ำนำจ    

๘ หนงัสือยนิยอมให้ใชใ้นท่ีดินในกำรประกอบกิจกำรน ้ำมนั    

๙ ภำพถ่ำยตูน้ ้ ำมนั    

๑๐ แผนท่ีสังเขปแสดงสถำนท่ีประกอบกำร    

๑๑ แผนผงักำรติดตั้งตวัตูน้ ้ ำมนัหนอดเหรียญ    

๑๒ ส ำเนำหนงัสือสญัญำเช่ำอำคำร    

๑๓ ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล    

๑๔ หนงัสือแสดงว่ำเป็นผูจ้ดักำรหรือผูรั้บมอบอ ำนำจ    

 อ่ืน ๆ..................................................................     

 

 ลงช่ือ...........................................ผูข้ออนุญำต                        ลงช่ือ.....................................................เจำ้หนำ้ท่ีผูรั้บ  

    (.....................................................)                                            (....................................................) 

                   ต ำแหน่ง....................................................... 

 



 

 

  

 

 

หลักเกณฑ์การประกอบกิจการน ้ามันเช้ือเพลิงตามกฎหมายใหม่ 

การย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเพ่ือประกอบธุรกจิตู้น า้มนัหยอดเหรียญและธนบัตร 

หลกัเกณฑ์การประกอบกจิการน า้มันเช้ือเพลงิตามกฎหมายใหม่ 

ประเทศ ไทยมกีฎหมายจดัระเบียบควบคุมการเก็บรักษาตลอดถึงการบรรจุขนถ่ายและ จ าหน่ายน ้ามันเช้ือเพลิง เพ่ือป้องกัน
อัคคภียั คือพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเก็บรักษาน ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2474 ใช้บังคบัตลอดจนเป็นเวลา 68 ปี ปัจจุบัน ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการพฒันาการ ในด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ววิฒันาการอย่างรวดเร็ว จงึได้มีการ
ยกเลิกพระราชบัญญัตว่ิาด้วยการเก็บรักษาน ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2474 เน่ืองจากไม่เหมาะสมกับสภาวะการณ์ปัจจุบันและได้มีการ
ประกาศใช้พระราช บัญญัตคิวบคุมน ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2542 ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ตั้งแต่วนัที่ 3 ธันวาคม 2542 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มี
โครงสร้างและเน้ือหาสาระที่ส าคญัในการประกอบกิจการ เกี่ยวกับน ้ามนัเช้ือเพลิง  ตามกฎหมายใหม่ดังนี ้

ค านิยามทีเ่กีย่วข้อง 

“น ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความว่า น ้ามันปิโตรเลียมดบิ น ้ามันเบนซิน น ้ามันเช้ือเพลิงส าหรับเคร่ืองบิน น ้ามันก๊าด น ้ามัน
ดีเซล น ้ามันเตา น ้ามันหล่อล่ืน และให้หมายความรวมถึงผลิตภณัฑ์ ปิโตรเลียมอ่ืนที่เป็นของเหลวและใช้เป็นเช้ือเพลิงหรือ
เป็นส่ิงหล่อล่ืน ตามที่รัฐมนตรีก าหนดให้เป็นน ้ามันเช้ือเพลิง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
“การมีน ้ามันเช้ือเพลิงไว้ในครอบครอง” หมายความว่า การมีไว้ในครอบครองไม่ว่าเพ่ือตนเองหรือผู้อ่ืน และไม่ว่าจะเป็น
กรณีมีไว้เพ่ือจ าหน่าย เพ่ือขนส่ง เพ่ือใช้หรือเพ่ือประการอ่ืนใด และให้หมายความรวมถึงการทิง้หรือปรากฏในบริเวณ ที่อยู่
ในความครอบครองด้วย 
“สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน ้ามันเช้ือเพลิงเพ่ือให้บริการน ้ามันเช้ือเพลิงแก่ 
ยานพาหนะ และให้หมายความรวมถึงบริเวณทีก่ าหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตสถานีบริการ น ้ามันเช้ือเพลิงตลอดจน
ส่ิงก่อสร้าง ถัง ท่อ และอุปกรณ์ หรือ เคร่ืองมือต่าง ๆ ในบริเวณน้ัน 
“การขนส่งน ้ามนัเช้ือเพลิง” หมายความว่า การเคล่ือนย้ายน ้ามนัเช้ือเพลิงจากที่แห่งหน่ึงไปยังที่อีกแห่งหน่ึง ไม่ว่าโดยทางบก 
ทางน ้า ทางท่อ หรือโดยวิธีการอ่ืนใด 
“คลังน ้ามันเช้ือเพลิง” หมายความว่า สถานที่ที่ใช้ในการเก็บน ้ามันเช้ือเพลิงตามปริมาณที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้
หมายความรวมถึงบริเวณที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตให้เป็นเขตคลังน ้ามันเช้ือ เพลิงตลอดจนส่ิงก่อสร้าง ถังท่อและอุปกรณ์ 
หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาน ้ามันเช้ือเพลิงที่ใช้เป็นวตัถุดิบใน กระบวนการผลิต
ในโรงกลั่นหรือผลิตน ้ามันเช้ือเพลิง 
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า วศิวกรของกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มีอ านาจหน้าที่ปฏิบัตกิาร



ตาม พระราชบัญญัตนีิ้ 
“ผู้อนุญาต” หมายความว่า อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานหรือผู้ซ่ึงอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตนีิ้ 

 

 

 

การประกอบกจิการ 

กฎหมายได้ก าหนดให้การประกอบกิจการเกี่ยวกับน ้ามันเช้ือเพลิง ซ่ึงอยู่ในการก ากับดูแลของรัฐ มี 3 ประเภท คือ 
    1. ป ระเภทที่ 1 ได้แก่ กิจการที่สามารถประกอบการได้ทันที ตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ 
    2. ประเภทที่ 2 ได้แก่ กิจการที่เพ่ือจะประกอบการ ต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อน 
    3. ประเภทที่ 3 ได้แก่ กิจการที่ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจงึจะประกอบการได้ 

ชนิดของน า้มนัเช้ือเพลงิ 

น ้ามันเช้ือเพลิง ที่ใช้ในการประกอบกิจการ มี 3 ชนิด คือ 
1. ชนิดไวไฟน้อย มีจุดวาบไฟตั้งแต่ 60 องศาเซลเซียส ขึน้ไป ได้แก่ น ้ามนัดีเซล น ้ามนัเตา น ้ามันหล่อล่ืน ฯลฯ 
2. ชนิดไวไฟปานกลาง มีจุดวาบไฟระหว่าง 37.8-60 องศาเซลเซียส ได้แก่ น ้ามันก๊าด น ้ามนัเช้ือเพลิง ส าหรับเคร่ืองบิน ฯลฯ 
3. ชนิดไวไฟมาก มีจุดวาบไฟต า่กว่า 37.8 องศาเซลเซียส ได้แก่ น ้ามนัเบนซิน น ้ามันปิโตรเลียมดิบ ฯลฯ 

ภาชนะทีใ่ช้บรรจุน า้มนัเช้ือเพลงิ ม ี5 ประเภท คือ 

1. ขวดน ้ามนัเช้ือเพลิง ท าด้วยแก้ว ความจุ 0.5-1.0 ลิตร 
2. กระป๋องน ้ามันเช้ือเพลิง ท าด้วยพลาสตกิหรือเหลก็เคลือบดีบุก ความจุไม่เกิน 20 ลิตร 
3. ถังน ้ามันเช้ือเพลิง ท าด้วยพลาสตกิหรือเหล็ก ความจุไม่เกิน 227 ลิตร 
4. ถังเก็บน ้ามันเช้ือเพลิง ท าด้วยเหล็ก ความจุเกินกว่า 227 ลิตร ขึน้ไป 
5. ถังขนส่งน ้ามันเช้ือเพลิง ท าด้วยเหล็ก อลูมิเนียมอลัลอยไม่จ ากัดปริมาณ 

สถานที่ประกอบกิจการควบคุม 

คลังน ้ามันเช้ือเพลิง ได้แก่ ที่เก็บน ้ามันเช้ือเพลิงที่มีปริมาณเกิน 500,000 ลิตรขึน้ไป 

สถานทีเ่กบ็รักษาน า้มนัเช้ือเพลงิ ม ี3 ลกัษณะ ดงันี ้

(1) ลักษณะที่ 1 ได้แก่ สถานที่เก็บน ้ามันเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ( ร้านจ าหน่ายน ้ามันเช้ือเพลิงรายย่อย ) 
ประกอบด้วย น ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณไม่เกนิ 40 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มปีริมาณไม่เกนิ 227 ลิตร 



หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน 454 ลิตร 
(2) ลักษณะที่ 2 ได้แก่ สถานที่เก็บน ้ามันเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ( โรงงานขนาดเล็กหรือเพ่ือการเกษตร ) 
ประกอบด้วยน ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 40 ลิตร แต่ไม่เกิน 454 ลิตร หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณ
เกิน 227 ลิตร แต่ไม่เกิน 1,000 ลิตร หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกิน 454 ลิตร แต่ไม่เกิน 15,000 ลิตร 
(3) ลักษณะที่ 3 ได้แก่ สถานที่เก็บน ้ามันเช้ือเพลิงชนิดใดชนิดหน่ึงหรือหลายชนิด ( โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ) 
ประกอบด้วย น ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก มีปริมาณเกิน 454 ลิตรขึน้ไป หรือชนิดไวไฟปานกลาง มีปริมาณเกิน 1,000 ลิตร
ขึน้ไป หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกนิ 15,000 ลิตรขึน้ไป แต่ปริมาณทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 ลิตร 

 

 

สถานีบริการน า้มนัเช้ือเพลงิ แบ่งเป็น 6 ประเภท ดงันี ้

(1) ประเภท ก ได้แก่ สถานีบริการน ้ามนัเช้ือเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนที่ ที่ตดิเขตทางหลวง 
    ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ซ่ึงมีขนาดความกว้างตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนดและเก็บน ้ามัน
เช้ือ เพลิงไว้ใน ถังเก็บน ้ามันเช้ือเพลิงใต้พ้ืนดิน 

(2)  ( สถานีบริการตดิถนนใหญ่) 
(3) ประเภท ข ได้แก่ สถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิงให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซ่ึงตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่ตดิเขตถนนสาธารณะ

หรือถนนส่วนบุคคลที่มีความกว้าง ตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศก าหนด และเก็บน ้ามันเช้ือเพลิงไว้ ในถังเก็บน ้ามัน
เช้ือเพลิงใต้พ้ืนดิน   ( สถานีบริการตดิถนนซอย ) 
(3) ประเภท ค มี 2 ลักษณะดังนี ้
(3.1) ลักษณะที่ 1 ได้แก่ สถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่มีการเก็บ น ้ามันเช้ือเพลิงชนิด
ไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อยมีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลิตร และเก็บน ้ามันเช้ือเพลิงไว้ในถังเก็บน ้ามันเช้ือเพลิง
เหนือพ้ืนดิน ( ป้ัมถังลอยริมถนนขนาดเล็ก ) 
(3.2) ลักษณะที่ 2 ได้แก่ สถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิงที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกที่มีการเก็บ น ้ามันเช้ือเพลิงชนิด
ไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกนิ 10,000 ลิตรขึน้ไป และเก็บน ้ามันเช้ือเพลิงไว้ในถังเก็บน ้ามันเช้ือเพลิง
เหนือพ้ืนดิน ( ป้ัมถังลอยริมถนนขนาดใหญ่ ) 
(4) ประเภท ง ได้แก่ สถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิงที่เก็บน ้ามันเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลางหรือชนิด
ไวไฟน้อยไว้ในถังน ้ามนัเช้ือเพลิง ( ป้ัมหลอดแก้วมือหมุน ) 
(5) ประเภท จ มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
(5.1) ลักษณะที่ 1 ได้แก่ สถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิงที่ให้บริการแก่เรือที่มีปริมารการเก็บน ้ามนั เช้ือเพลิงชนิดไวไฟปาน
กลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณไม่เกิน 10,000 ลติร และเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิงไว้ในถังเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิงเหนือพ้ืนดิน 
หรือถังเก็บน ้ามันเช้ือเพลิงที่ตดิตั้งภายในโป๊ะเหล็ก ( สถานีบริการทางน ้าขนาดเล็ก ) 
(5.2) ลักษณะที่ 2 ได้แก่ สถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิงที่ให้บริการแก่เรือที่มีปริมาณการเก็บน ้ามัน เช้ือ-เพลิงชนิดไวไฟ
ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อย มีปริมาณเกนิ 10,000 ลิตร ขึน้ไป และเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิงไว้ในถังเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิงเหนือ
พ้ืนดินหรือถัง เก็บน ้ามันเช้ือเพลิงที่ตดิตั้งภายในโป๊ะเหล็ก หรือเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิงชนิดไวไฟมาก ชนิดไวไฟปานกลาง



หรือชนิดไวไฟน้อย ไว้ในถังเก็บน ้ามันเช้ือเพลิงใต้พ้ืนดิน ( สถานีบริการทางน ้าขนาดใหญ่ ) 
(6) ประเภท ฉ สถานีบริการน ้ามันเช้ือเพลิงที่ให้บริการแก่อากาศยาน 
ผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบกิจการควบคุมทั้ง 3 ประเภท ตามกฎหมายใหม่คือ พ.ร.บ.ควบคุมน ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.
2542 จะสามารถตรวจสอบประเภทของกิจการควบคุม ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุน ้ามันเช้ือเพลิง รวมทั้งปริมาณของ
น ้ามันเช้ือเพลิงแต่ละชนิดที่จะมีไว้ในครอบครองในแต่ละ ประเภทได้จากตารางแสดงกิจการควบคุมประเภทที่ 1 
ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

ตารางที ่2 กจิการควบคุมประเภทที ่2 

(เม่ือจะประกอบกจิการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ราบก่อน) 

การแจ้งส าหรับการประกอบกจิการควบคุม 

- ผูใ้ดประสงคจ์ะประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 2 ตอ้งแจง้ต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมแบบ ธพ.น1 

- กำรแจง้ให้ปฏิบติัดงัน้ี 

(1) ในเขตกรุงเทพมหำนครให้แจง้ ณ กรมธุรกิจพลงังำน กระทรวงพลงังำน 

(2) ในเขตจงัหวดัอ่ืนนอกจำกกรุงเทพมหำนคร ให้แจง้ส ำนกังำนพลงังำนภูมิภำค หรือส ำนกังำนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้แต่

กรณี 

  - เม่ือพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีไดรั้บแจง้แลว้ให้ออกใบรับแจง้ตำมแบบ ธพ.น 2 กรณีนอกเขตกรุงเทพมหำนคร ให้รำยงำนให้กรม

ธุรกิจพลงังำนทรำบภำยในสำมสิบวนันบัแต่วนัท่ีออกใบรับแจง้ 

- กำรแกไ้ขเปล่ียนแปลงกำรประกอบกิจกำรควบคุมประเภทท่ี 2 ให้แจง้ต่อพนกังำนเจำ้หนำ้ท่ีตำมแบบ ธพ.น 1 ณ สถำนท่ี

แจง้กำรประกอบกิจกำรควบคุมดงักล่ำวขำ้งตน้ 


