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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตทาสุรากลั่นชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นาไปใช้ ผสมกับนา้ มัน
เชือ้ เพลิงเพื่อใช้ เป็ นเชือ้ เพลิง (มาตรา 5)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่อทุ ยั ธานี
กระทรวง: กระทรวงการคลัง
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นาไปใช้ ผสมกับน ้ามันเชื ้อเพลิงเพื่อใช้
เป็ นเชื ้อเพลิง (มาตรา 5)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีอ่ ทุ ยั ธานี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ตอ่ เนื่องจากหน่วยงานอื่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. สุรา พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลาง, ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
30 วันทาการ
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตทาสุรากลัน่ ชนิดสุราสามทับ (เอทานอล) ที่นาไปใช้ ผสมกับน ้ามัน
เชื ้อเพลิงเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง (มาตรา 5) สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ทีอ่ ทุ ยั ธานี
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานสรรพสามิ ตพืน้ ที ่อทุ ยั ธานี สถานที ่ตงั้ เลขที ่ 282 หมู่ที่ 3 ตาบลน้ าซึ ม
อาเภอเมื องอุทยั ธานี จังหวัดอุทยั ธานี 61000 โทรศัพท์ 0 5697 0277 โทรสาร 0 5697 0278
Email : uthaithanee@excise.go.th Website : http://uthaithani.excise.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ที ต่ งั้ หน่วยงานสรรพสามิ ตแต่ละจังหวัดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่ มเติ มได้ที่ เว็บไซต์ :
www.excise.go.th ) (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

1. ผู้ขออนุญาตต้ องเป็ นนิตบิ คุ คลซึง่ จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผ้ ถู ือหุ้นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51ของ
จานวนหุ้นทังหมด
้
เว้ นแต่กรณีผ้ ปู ระสงค์จะขออนุญาตเป็ นผู้ได้ รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริม
การลงทุน
2. ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่ องขออนุญาตต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ กรมสรรพสามิต หรื อสานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ที่โรงงานผลิตเอทา
นอลตังอยู
้ ่ พร้ อมโครงการการผลิตเอทานอล อย่างน้ อยต้ องมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 วัตถุดบิ ที่จะนามาผลิตเอทานอล โดยให้ แสดงการใช้ ปริมาณวัตถุดบิ และแหล่งการจัดหาวัตถุดบิ
2.2 กรรมวิธีและการใช้ เทคโนโลยีการผลิตเอทานอลให้ สอดคล้ องกับวัตถุดบิ ที่จะใช้ ผู้ขออนุญาตจะต้ องเสนอกรรมวิธี
และการใช้ เทคโนโลยีในการผลิตเอทานอลให้ สอดคล้ องกับวัตถุดบิ ที่จะใช้ ซึง่ มีเครื่ องจักรที่สามารถผลิตเอทานอลให้ มี
แรงแอลกอฮอล์ได้ ตงแต่
ั ้ 99.5 ดีกรี ขึ ้นไป
2.3 ขนาดกาลังการผลิต เป็ นจานวนลิตรต่อวัน
2.4 แผนการผลิต แผนการจาหน่ายให้ กบั ผู้ค้าน ้ามันหรื อโรงกลัน่ น ้ามัน และแผนการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
2.5 แผนการลงทุน และแหล่งเงินทุน
2.6 แผนการบริหาร และการจัดการ
2.7 แผนการติดตังระบบฐานข้
้
อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
2.8 อื่นๆ เช่น ที่ตงโรงงาน
ั้
สภาพแวดล้ อม ระบบการจัดการด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น โดยจะต้ องสอดคล้ องกับ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
3. ผู้ขออนุญาต ต้ องดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง และส่งสาเนาคาขอดังกล่าวจานวน 1 ชุด เพื่อประกอบการขออนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตเอทานอล
4. เมื่อได้ รับอนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตเอทานอล และได้ รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ต้ องดาเนินการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้ ต้ อง
ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุญาตจากกรมสรรพสามิต
5. หากผู้ขออนุญาตไม่ปฏิบตั ติ ามกาหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ ตามข้ อ 4. ให้ ถือว่าสละสิทธิการได้ รับอนุญาตให้ ตงั ้
โรงงานผลิต เอทานอล และจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ กรมสรรพสามิตไม่ได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตให้ ขยายระยะเวลาจาก
อธิบดี กรมสรรพสามิต
6. เมื่อผู้ได้ รับอนุญาตให้ ตงโรงงานผลิ
ั้
ตเอทานอล ทาการก่อสร้ างโรงงานผลิตเอทานอลแล้ วเสร็จ และพร้ อมที่จะ
ดาเนินการผลิตเอทานอล จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ กรมสรรพสามิตทราบเพื่อทาการตรวจสอบสภาพโรงงานและระบบ
ต่างๆ ก่อนที่จะเปิ ดดาเนินการ
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7. ผู้ได้ รับอนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตเอทานอล ต้ องติดตังระบบฐานข้
้
อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเชื่อมโยงเครื อข่าย
(Online Data System) จากโรงงานผลิตเอทานอล ไปยังสานักงานสรรพสามิตผู้ควบคุมโรงงานผลิตเอทานอล สานักงาน
สรรพสามิตพื ้นที่ที่โรงงานผลิตเอทานอลตังอยู
้ ่ และกรมสรรพสามิต
8. ผู้ได้ รับอนุญาตตังโรงงานผลิ
้
ตเอทานอล ต้ องทาสัญญาว่าด้ วยการอนุญาตให้ ผลิตและจาหน่ายเอทานอล เพื่อใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิงกับอธิบดีกรมสรรพสามิต ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนที่จะดาเนินการผลิตและจาหน่ายเอทานอล อีกทังต้
้ อง
ดาเนินการขอใบอนุญาตทาสุรา ใบอนุญาตทาเชื ้อสุรา และใบอนุญาตขายสุราด้ วย
9. กรณีผ้ ขู ออนุญาตเข้ าหลักเกณฑ์ต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม ต้ องแสดงหลักฐานมติให้ ความ
เห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ วย
10. ผู้รับอนุญาตต้ องขอใบอนุญาตทาสุรา ใบอนุญาตขายสุรา และอื่นๆ ตามที่กฎหมายว่าด้ วยสุรากาหนด
11. ระยะเวลาในการพิจารณารวม 30 วันทาการ โดยไม่นบั รวมระยะเวลาการตรวจสอบสถานที่ และระยะเวลาในการ
ก่อสร้ างโรงงาน ตลอดจนการพิจารณาของหน่วยงานอื่น

หมายเหตุ
** กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร/หลักฐาน ร่วมกัน พร้ อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
** พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอ และยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกความบกพร่องนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
** ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
** ทังนี
้ ้จะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบ ภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสรรพสามิต

การตรวจสอบเอกสาร

1.1 ผู้ขออนุญาตยื่นเรื่ องขอ 1 วันทาการ
อนุญาตทาสุรากลัน่ ชนิด
สุราสามทับ (เอทานอล) ที่
นาไปใช้ ผสมกับนามัน
เชื ้อเพลิง เพื่อใช้ เป็ น
เชื ้อเพลิง พร้ อมโครงการ
ผลิตเอทานอล และ
หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้ อง
1.2 เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้ อง และครบถ้ วน
ของเอกสาร

การพิจารณา

2.1 เจ้ าหหน้ าที่ตรวจสอบ 25 วันทาการ กรมสรรพสามิต
รายละเอียดโครงการพร้ อม
ทังท
้ าหนังสือเพื่อไปทาการ
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
โรงงาน
2.2 ทาหนังสือส่งแบบ
แปลน แผนผังโรงงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
ตรวจสอบ
2.3 กรณีโครงการฯ ถูกต้ อง
ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
เจ้ าหน้ าที่จะดาเนินการทา
หนังสือเสนอผู้มีอานาจ
พร้ อมข้ อกฏหมายที่
เกี่ยวข้ องพิจารณาอนุญาต

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กรมสรรพสามิต

(ระยะเวลา
ให้ บริการของ
ขันตอนการ
้
ให้ บริการที่ 2.42.5 จะรวมกับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริการที่ 2.12.3 เท่ากับ 25 วัน
ทาการ)

ให้ ทาการก่อสร้ าง
โรงงานผลิตอทานอล โดย
อาจกาหนดเงื่อนไขให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตปฏิบตั ติ าม
กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องด้ วย

การพิจารณา

3)

2.4 ผู้มีอานาจพิจารณาลง 0 วันทาการ
นามหนังสืออนุญาตให้ ผ้ ขู อ
อนุญาตก่อสร้ างโรงงาน
ผลอตเอทานอล
2.5 ผู้ได้ รับอนุญาต
ดาเนินการก่อสร้ าง
โรงงานผลิตเอทานอล ตาม
แบบแปลนแผนผังที่กรม
สรรพสามิตกาหนด ให้ แล้ ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่
ได้ รับอนุญาต โดยต้ อง
จัดตังระบบฐานข้
้
อมูลทาง
อิเล็คทรอนิคส์โดยการ
เชื่อมโยงเครื อข่าย (Online
Data System) จาก
โรงงานผลิตเอทานอลไปยัง
สานักงานสรรพสามิต ผู้
ควบคุมโรงงานผลิตเอทา
นอล สานักงานสรรพสามิต
พื ้นที่ที่โรงงานผลิตเอทา
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นอลตังอยู
้ ่ และกรมรวมทัง้
ติดตังเครื
้ ่ องวัดอัตราการ
ไหล เครื่ องวัดอุณหภูมิ
อัตโนมัติ
การพิจารณา

2.6 เมื่อได้ รับอนุญาตทา
0 วันทาการ
การก่อสร้ างโรงงานผลิตเอ
ทานอลเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว
และพร้ อมที่จะดาเนินการ
ผลิต จะต้ องทาหนังสือแจ้ ง
ให้ กรมสรรพสามิตทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 15 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ก่อสร้ าง
โรงงานผลิตเอทานอลเสร็จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อทาการ
ตรวจสอบโรงงาน และ
ระบบต่างๆก่อนที่จะเปิ ด
ดาเนินการ

กรมสรรพสามิต

(ระยะเวลา
ให้ บริการของ
ขันตอนการ
้
ให้ บริการที่ 2.6
จะรวมกับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริการที่ 2.12.5 เท่ากับ 25 วัน
ทาการ)

การพิจารณา

2.7เมื่อคณะกรรมการ
0 วันทาการ
ดาเนินการตรวจสอบสภาพ
โรงงาน และระบบต่างๆ
แล้ ว เห็นว่าพร้ อมที่จะผลิต
เอทานอลได้ จะทาหนังสือ
เสนอผู้มีอานาจพิจารณา
อนุญาตให้ เปิ ดดาเนินการ
ได้ พร้ อมทังก
้ าหนดวันลง
นามในสัญญาว่าด้ วยการ

กรมสรรพสามิต

(ระยะเวลา
ให้ บริการของ
ขันตอนการ
้
ให้ บริการที่ 2.7
จะรวมกับ
ระยะเวลาการ
ให้ บริการที่ 2.12.6 เท่ากับ 25 วัน
ทาการ)

4)

5)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

4 วันทาการ

กรมสรรพสามิต

หมายเหตุ

อนุญาตให้ ผลิต และ
จาหน่ายเอทานอลเพื่อใช้
เป็ นเชื ้อเพลิง
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
6)

3.1เจ้ าหน้ าที่เสนอร่าง
สัญญาว่าด้ วยการอนุญาต
ให้ ผลิต และจาหน่ายเอทา
นอลเพื่อใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงให้
ผู้มีอานาจทราบ
3.2ลงนามสัญญา

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 30 วันทาการ
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

2)

หนังสือรับรองนิติ สานักงาน
บุคคล
เลขานุการกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(ไม่เกิน 3 เดือน
และรับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบแปลน
แผนผังโรงงาน

-

0

หลักฐาน
กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ

คาขออนุญาต
กรมโรงงาน
ประกอบกิจการ อุตสาหกรรม
โรงงาน (รง.3)
หรื อ กรณีได้ รับ
ใบอนุญาต
ประกอบกิจการ
โรงงานแล้ ว
(รง.4)
หนังสือการจัดทา รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม
(EIA) หรื อมติให้
ความเห็นชอบ
รายงานการ
วิเคราะห์
ผลกระทบ
สิ่งแวดล้ อม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)

(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือบริ คณห์
สนธิของบริษัท

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

บัญชีรายชื่อผู้ถือ กรมพัฒนาธุรกิจ
หุ้น
การค้ า

หนังสือมอบ
อานาจ (กรณี
มอบอานาจ)

บัตรประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

0

1

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

7)

8)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียม ต่ อปี

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
(-กรณีมอบอานาจ
ให้ บคุ คลเดี่ยว
หรื อหลายคน
กระทาการครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 10 บาท
และมากกว่าครัง้
เดียวติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
- รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล
)
(รับรองสาเนา
ถูกต้ องพร้ อม
ประทับตรานิติ
บุคคล)
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ค่ าธรรมเนียม 5,000 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงานต้ นสังกัด
กรมสรรพสามิต
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หน่วยงาน ณ จุดยื่นคาขอ สานักงานสรรพสามิตพื ้นที่ ที่ใช้ บริการ
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อีเมล์ E-mail webmaster@excise.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน โทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน 1713
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

12/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
จัดทาโดย
Akkhadech Winaipanit
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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