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คู่มือสาํหรับประชาชน: การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มัน (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกคาํส่ัง

รับคาํขอรับใบอนุญาต) 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

กระทรวง: กระทรวงพลงังาน 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออกคําสัง่รับคําขอรับ

ใบอนญุาต) 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขเก่ียวกบัการแจ้ง การอนญุาต และอตัราค่าธรรมเนียม

เก่ียวกบัการประกอบกิจการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 

 

2) กฎกระทรวงควบคมุไอน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2550 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง

ดงักล่าว 

 

3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าของสถานทีป่ระกอบกิจการน้ํามนั พ.ศ. 2556 

 

4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2552 และประกาศทีอ่อกตามกฎกระทรวงดงักล่าว 

 

5) ประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานทีแ่จ้งการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่2 สถานที่ยืน่ แบบ

คําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2556 

 

6) ประกาศกระทรวงพลงังาน เร่ือง หลกัเกณฑ์และวิธีการในการจดัใหมี้การประกนัภยัความรับผิดตามกฎหมาย

แก่ผูไ้ดรั้บความเสียหายจากภยัอนัเกิดจากการประกอบกิจการควบคมุประเภทที ่3 พ.ศ. 2557 

 

7) พระราชบญัญติัควบคมุน้ํามนัเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

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

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  0 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การออกใบอนญุาตประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนั (ระยะท่ี 1 : ขัน้ตอนออก

คําสัง่รับคําขอรับใบอนญุาต) อบต.สากอ    สําเนาคูมื่อประชาชน 24/08/2015 14:00  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลสากอ ต.สากอ อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 96140   โทรศพัท์ 073-

654-3551 (นายก อบต.), 073-654-3554 (สํานกังานปลดั),  073-653553 (กองคลงั), 073-654-3552 (กอง

ช่าง,กองศึกษา), โทรสาร  073-654-3554 เว็บไซต์ :  http://www.sako.go.th   (เว็บบอร์ด กระทูร้้องเรียน)  

Email : assuwan@hotmail.com, abtsako@hotmail.com/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1. ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานีบริการนํา้มนัประเภท ก, ข, ค ลกัษณะท่ีสอง และ จ ลกัษณะท่ีสอง ต้องย่ืนขอ

อนญุาต และต้องได้รับใบอนญุาตก่อนจงึเก็บนํา้มนัได้ ซึง่ 

 

- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท ก หมายถึง สถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีตดิเขต

ทางหลวงหรือถนนสาธารณะ ด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนน ไมน้่อยกวา่ 

12 เมตร หรือตดิเขตถนนสว่นบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนไมน้่อย

กวา่ 10 เมตร และเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิ 

 

- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท ข หมายถึง สถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีท่ีตดิเขต

ถนนสาธารณะด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะ ท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่ 12 เมตร หรือติด

เขตถนนส่วนบคุคลด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าและทางออกสําหรับยานพาหนะท่ีมีความกว้างของถนนน้อยกวา่ 10 เมตร และ

เก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิ 
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- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท ค ลกัษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการนํา้มนัท่ีให้บริการแก่ยานพาหนะทางบก ท่ีเก็บ

นํา้มนัท่ีมีปริมาณเกิน 10,000 ลิตรขึน้ไป ไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิ และจะเก็บนํา้มนัท่ีมีปริมาณไมเ่กิน 5,000ลิตร 

ไว้ในถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิอีกด้วยก็ได้ การเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิ ให้เก็บได้เฉพาะนํา้มนัชนิดไวไฟ

ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นัน้ 

 

- สถานีบริการนํา้มนั ประเภท จ ลกัษณะท่ีสอง หมายถึง สถานีบริการนํา้มนัท่ีเก็บนํา้มนัท่ีมีปริมาณเกิน 10,000ลิตรขึน้

ไป ไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดนิ ถงัเก็บนํา้มนัใต้พืน้ดนิ หรือถงัเก็บนํา้มนัท่ีติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก เพ่ือให้บริการแก่เรือ 

การเก็บนํา้มนัไว้ในถงัเก็บนํา้มนัเหนือพืน้ดินหรือถงัเก็บนํา้มนัท่ีติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็ก ให้เก็บได้เฉพาะนํา้มนัชนิดไวไฟ

ปานกลางหรือชนิดไวไฟน้อยเทา่นัน้ 

 

2. ต้องไมข่ดัตอ่กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ กฎหมายวา่ด้วยการควบคมุอาคาร กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง กฎหมาย

วา่ด้วยการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแหง่ชาติ เป็นต้น 

 

3. แผนผงับริเวณ แบบก่อสร้างและรายการคํานวณ ต้องมีลกัษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลิง 

พ.ศ. 2552 

 

หมายเหต ุ: 

 

1. หากเห็นวา่คําขอไมถ่กูต้องหรือยงัขาดเอกสารหรือหลกัฐานใด และไมอ่าจแก้ไข/เพิม่เตมิได้ในขณะนัน้ ผู้ รับคําขอและ

ผู้ ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนคํา

ขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ผู้ รับคําขอจะ

ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

2. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา

ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึความบกพร่องนัน้เรียบร้อยแล้ว 

 

3. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับคําขอได้ตรวจสอบคําขอและรายการเอกสารหลกัฐาน

แล้วเห็นวา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 

 

4. ทัง้นี ้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิคส์ (Email) หรือหากประสงค์ให้จดัสง่ผลให้ทางไปรษณีย์ โปรดแนบซอง จ่าหน้าถึง ตวัท่านเองให้ชดัเจน 
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พร้อมตดิแสตมป์สําหรับคา่ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอตัราของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากดักําหนด 

 

 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ี รับคําขอ และ

ตรวจสอบความถกูต้องของ

คําขอ และความครบถ้วน

ของเอกสารตามรายการ

เอกสารหลกัฐานท่ีกําหนด 

และสง่เร่ืองให้สํานกัความ

ปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั 
 

1 วนัทําการ องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

พิจารณา/ตรวจสอบ 

- เอกสารหลกัฐานประกอบ

คําขอ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเบือ้งต้น 

- แผนผงัโดยสงัเขป  

- แผนผงับริเวณ 

- แบบก่อสร้าง ระบบความ

ปลอดภยั ระบบควบคมุ

มลพิษ ระบบท่อนํา้มนั 

ระบบท่อดบัเพลิง ระบบ

บําบดันํา้เสียหรือแยกนํา้

ปนเปือ้นนํา้มนั ระบบ

อปุกรณ์นิรภยั  

- แบบระบบไฟฟ้า ระบบ

42 วนัทําการ องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

- 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่   

- สิ่งปลกูสร้างอ่ืน แล้วแต่

กรณี  

- รายการคํานวณความ

มัน่คงแข็งแรงและระบบท่ี

เก่ียวข้อง 

 
 

3) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามในหนงัสือแจ้งผล

การพิจารณา 
 

2 วนัทําการ องค์การบริหาร

สว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี 

จงัหวดันราธิวาส 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนัทําการ 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

2) 

สําเนาทะเบียน

บ้าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ

การค้า 

0 1 ฉบบั (กรณีนิติบคุคล / 

ออกให้ไมเ่กิน 6 

เดือน / รับรอง

สําเนาถกูต้องทกุ

หน้า) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขอรับ

ใบอนญุาต

ประกอบกิจการ  

(แบบ ธพ.น. ๑) 

กรมธุรกิจพลงังาน 1 0 ฉบบั (ผู้ มีอํานาจลง

นาม) 

2) 

หนงัสือมอบ

อํานาจ (ถ้ามี) 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (พร้อมปิดอากร

แสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร/ 

รับรองสําเนา

ถกูต้องเฉพาะบตัร

ประจําตวั

ประชาชนทัง้ของผู้

มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ) 

3) 

สําเนาเอกสาร

แสดงสิทธิใช้ท่ีดิน 

เชน่ โฉนดท่ีดิน / 

น.ส.๓ / น.ส.๓ ก 

/ ส.ค.๑ เป็นต้น 

กรมท่ีดนิ 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

4) 
สําเนาเอกสาร

แสดงวา่ผู้ขอรับ

- 0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาต   มี

สิทธิใช้ท่ีดนิ หรือ

หนงัสือยินยอม

ให้ใช้ท่ีดนิหรือ

หนงัสือยินยอม

จากหนว่ยงานท่ี

มีหน้าท่ีดแูลและ

รับผิดชอบท่ีดนิ

ดงักลา่ว 

5) 

สําเนาหนงัสือ

แจ้งการ

ตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิ

ตามกฎหมายวา่

ด้วยการผงัเมือง 

กรมโยธาธิการและ

ผงัเมือง 

0 1 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 

6) 

แผนผงั

โดยสงัเขป 

แผนผงับริเวณ

และแบบก่อสร้าง 

ระบบความ

ปลอดภยั ระบบ

ควบคมุมลพิษ 

ระบบท่อนํา้มนั 

ระบบท่อดบัเพลิง 

ระบบบําบดันํา้

เสียหรือแยกนํา้

ปนเปือ้นนํา้มนั 

ระบบอปุกรณ์

นิรภยั แบบระบบ

- 3 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไฟฟ้า ระบบ

ป้องกนัอนัตราย

จากฟ้าผา่และสิ่ง

ปลกูสร้างอ่ืน 

แล้วแตก่รณี 

7) 

รายการคํานวณ

ความมัน่คง

แข็งแรง และ

ระบบท่ีเก่ียวข้อง 

- 1 0 ชดุ (วิศวกรผู้ออกแบบ

ลงนามทกุหน้า) 

8) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร 

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาต

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (รับรองสําเนา

ถกูต้องท่ี

ใบอนญุาต) 

9) 

สําเนาหนงัสือ

อนญุาตพร้อม

ด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําทาง

เช่ือมถนน

สาธารณะ หรือ

ทางหลวง หรือ

ถนนสว่นบคุคล 

หรือสําเนา

หนงัสืออนญุาต

พร้อมด้วยสําเนา

แผนผงัท่ีได้รับ

อนญุาตทําสิ่ง

- 0 1 ชดุ (ให้นํามาย่ืนก่อน

พิจารณาออก

ใบอนญุาต / 

รับรองสําเนา

ถกูต้องทกุหน้า) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลว่งลํา้ลํานํา้ 

10) อ่ืนๆ (ถ้ามี) - 0 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) ไม่มี 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน สํานกัความปลอดภยัธุรกิจนํา้มนั กรมธุรกิจพลงังาน ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ อาคาร

บี ชัน้ 20 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0 2794 4715 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับข้อร้องเรียนกรมธุรกิจพลงังาน (www.doeb.go.th) ศนูย์เอนเนอร์ย่ีคอมเพล็กซ์ 

อาคารบี ชัน้ 19 เลขท่ี 555/2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง/เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900 โทรศพัท์ 0 2794 4111 

หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ ต.สากอ อ.สไุหงปาดี จ.นราธิวาส 96140   โทรศพัท์ 

073-654-3551 (นายก อบต.), 073-654-3554 (สํานกังานปลดั),  073-653553 (กองคลงั), 073-654-3552 

(กองชา่ง,กองศกึษา), โทรสาร  073-654-3554 เว็บไซต์ :  http://www.sako.go.th   (เว็บบอร์ด กระทู้ ร้องเรียน)  

Email : assuwan@hotmail.com, abtsako@hotmail.com 

หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ธพ.น. ๑ เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลงังาน เร่ือง กําหนดสถานท่ีแจ้งการประกอบกิจการควบคมุ

ประเภทท่ี ๒ สถานท่ีย่ืน แบบคําขอ และแบบใบอนญุาตของการประกอบกิจการควบคมุประเภทท่ี ๓ พ.ศ. 

๒๕๕๖ 

- 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 24/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลสากอ 

อําเภอสไุหงปาดี จงัหวดันราธิวาส 

สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


