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๑.ข�าพเจ้งนี้อ�า..........................................................................................................................................
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โที่ รับศ�พที่ 4.................................โที่ รับสารับ........................................

๒.๒ ปรับะเภที่ ของสถานที่ �ปรับะกอบก$จ้งนี้อการับค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ปรับะเภที่ ที่ � ๒
ปรับะกอบก$จ้งนี้อการับสถานที่ �เก<บรับ�กษาน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง  ล�กษณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ะที่ � ๒

          ปรับะกอบก$จ้งนี้อการับสถานบรับ$การับน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง  ปรับะเภที่ .................ล�กษณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ะที่ �........................



ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................รับายการับดือน....................�งติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�อไปน�

     ปรับะเภที่ 

น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง

         ชน$ดือน....................

น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง

  ภาชนะบรับรับจ้งนี้อ8

น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง

ปรับ$มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......  (ล$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับ)

น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง

      ห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ายเห้เพื่อแสดงว่า  …ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔8

น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นดือน....................เซล

น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเบนช$น  91

น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเบนซ$น  95

ไวไฟน�อย

ไวไฟมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าก

ไวไฟมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าก

ถ�งน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง

ถ�งน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง

ถ�งน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง

227   ล$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับ

227   ล$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับ

227   ล$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับ

๓. เอกสารับปรับะกอบการับแจ้งนี้อ�ง
(๑) ภาพถ�ายบ�ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับปรับะจ้งนี้อ(าติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�วปรับะชาชนและที่ ะเบยนของผู้แจ้งการดำเน'�แจ้งนี้อ�ง (กรับณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......บ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลธรับรับมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ดือน....................า)
(๒) ห้เพื่อแสดงว่า  …น�งส�อรับ�บรับองการับจ้งนี้อดือน....................ที่ ะเบยน พรับ�อมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ส(าเนารับายละเอยดือน....................  ว�ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ถ8ปรับะสงค้า  ….........................4 และผู้แจ้งการดำเน'�มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................อ(านาจ้งนี้อลงช��อแที่ น

น$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$บ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลที่ �ออกให้เพื่อแสดงว่า  …�ไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�เก$นห้เพื่อแสดงว่า  …นG�งรับ�อยแปดือน....................ส$บว�น  (กรับณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......น$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$บ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลเปLนผู้แจ้งการดำเน'�แจ้งนี้อ�ง)
(๓) ส(าเนาห้เพื่อแสดงว่า  …น�งส�อแสดือน....................งค้า  ….........................วามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................เปLนติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�วแที่ นของบ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อน$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$บ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลผู้แจ้งการดำเน'�แจ้งนี้อ�ง (กรับณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�วแที่ นของบ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อ

น$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$บ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลเปLนผู้แจ้งการดำเน'�แจ้งนี้อ�ง
(๔) ส(าเนาห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อภาพถ�าย         โฉนดือน....................ที่ �ดือน....................$น           น.ส.๓           น.ส. ๓ ก              ส.ค้า  …..........................๑
(๕) ส(าเนาเอกสารับแสดือน....................งว�าผู้แจ้งการดำเน'�แจ้งนี้อ�งมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ส$ที่ ธ$ใช�ที่ �ดือน....................$นห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อห้เพื่อแสดงว่า  …น�งส�อย$นยอมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ของเจ้งนี้อ�าของที่ �ดือน....................$น
(๖) ส(าเนาห้เพื่อแสดงว่า  …น�งส�ออน8ญาติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔พรับ�อมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ดือน....................�วยส(าเนาแผู้แจ้งการดำเนนผู้แจ้งการดำเน�งบรับ$เวณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ที่ �ไดือน....................�อน8ญาติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ให้เพื่อแสดงว่า  …�ผู้แจ้งการดำเน'�ขออน8ญาติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ที่ (าที่ างเช��อมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................

รับะห้เพื่อแสดงว่า  …ว�างบรับ$เวณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ที่ �ไดือน....................�รับ�บอน8ญาติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ก�บถนนสาธารับณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ะ ที่ างห้เพื่อแสดงว่า  …ลวง ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อถนนส�วนบ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลเพ��อใช�เปLนที่ างส(าห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�บยาน
พาห้เพื่อแสดงว่า  …นะเข�า-ออกสถานบรับ$การับน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$งปรับะเภที่  ค้า  …......................... ล�กษณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ะที่ �ห้เพื่อแสดงว่า  …นG�ง เพ��อการับจ้งนี้อ(าห้เพื่อแสดงว่า  …น�ายห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อขาย ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อส(าเนา
ห้เพื่อแสดงว่า  …น�งส�ออน8ญาติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔พรับ�อมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ดือน....................�วยส(าเนาแผู้แจ้งการดำเนนผู้แจ้งการดำเน�งบรับ$เวณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ที่ �ไดือน....................�รับ�บอน8ญาติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ให้เพื่อแสดงว่า  …�ที่ (าส$�งล�วงล�(าล(าน�(าจ้งนี้อากเจ้งนี้อ�าห้เพื่อแสดงว่า  …น�าที่ �ผู้แจ้งการดำเน'�ดือน....................'แลและ
รับ�บผู้แจ้งการดำเน$ดือน....................ชอบถนนสาธารับณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ะ ที่ างห้เพื่อแสดงว่า  …ลวง ถนนส�วนบ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ล ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อล(าน�(าสายน��น

(๗) แผู้แจ้งการดำเนนที่ �ส�งเขปแสดือน....................งสถานที่ �ปรับะกอบก$จ้งนี้อการับ พรับ�อมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ที่ ��งแสดือน....................งส$�งปล'กสรับ�างที่ �อย'�ภายในรับ�ศมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................  ๕๐.๐๐ 
เมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับ จ้งนี้อ(านวน ๓ ช8ดือน....................



(๘)  แผู้แจ้งการดำเนนผู้แจ้งการดำเน�งบรับ$เวณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ของสถานที่ �ปรับะกอบ ก$จ้งนี้อการับ จ้งนี้อ(านวน ๓ ช8ดือน....................

(๙) แบบก�อสรับ�างถ�งเก<บน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$งเห้เพื่อแสดงว่า  …น�อพ��นดือน....................$นขนาดือน....................ให้เพื่อแสดงว่า  …ญ�  พรับ�อมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................รับะบบที่ �อและอ8ปกรับณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......4  จ้งนี้อ(านวน ๓ ช8ดือน....................

(๑๐) รับายการับค้า  ….........................(านวณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ค้า  ….........................วามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................��นค้า  ….........................งแข<งแรับงของถ�งเก<บน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$งเห้เพื่อแสดงว่า  …น�อพ��นดือน....................$นขนาดือน....................ให้เพื่อแสดงว่า  …ญ�  จ้งนี้อ(านวน ๑ ช8ดือน....................

(๑๑) ห้เพื่อแสดงว่า  …น�งส�อรับ�บรับองจ้งนี้อากว$ศวกรับสาขาที่ �เก�ยวข�องซG�งเปLนผู้แจ้งการดำเน'�ค้า  ….........................(านวณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ค้า  ….........................วามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................��นค้า  ….........................งแข<งแรับง รับะบบค้า  ….........................วามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ปลอดือน....................ภ�ย 

และรับะบบค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ลพ$ศของถ�งเก<บน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$งเห้เพื่อแสดงว่า  …น�อพ��นดือน....................$นขนาดือน....................ให้เพื่อแสดงว่า  …ญ�และส$�งปล'กสรับ�างติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�าง ๆ และเปLนผู้แจ้งการดำเน'�ไดือน....................�รับ�บ

อน8ญาติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ให้เพื่อแสดงว่า  …�ปรับะกอบว$ชาชพว$ศวกรับรับมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................กฎห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ายว�าดือน....................�วยว$ชาชพว$ศวกรับรับมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย ….................... พรับ�อมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ที่ ��งแนบภาพถ�ายใบ

อน8ญาติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔เปLนผู้แจ้งการดำเน'�ปรับะกอบว$ชาชพว$ศวกรับรับมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย ….................... จ้งนี้อ(านวน..................ฉบ�บ

(๑๒) อ��น ๆ (ถ�า

มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................)          ..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

ลงช��อ....................................................ผู้แจ้งการดำเน'�แจ้งนี้อ�ง

          (                                                    )

ห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ายเห้เพื่อแสดงว่า  …ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔8 ๑. ขดือน....................ฆ่าข้อความที่ไม่ใ�าข�อค้า  ….........................วามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ที่ �ไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�ใช�ออก

๒. ใส�เค้า  ….........................รับ��องห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าย / ในช�อง      ห้เพื่อแสดงว่า  …น�าข�อค้า  ….........................วามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ที่ �ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�องการับ

   ๓. ในกรับณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ที่ �น$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$บ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลเปLนผู้แจ้งการดำเน'�แจ้งนี้อ�ง  ห้เพื่อแสดงว่า  …ากข�อบ�งค้า  ….........................�บของน$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$บ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลดือน....................�งกล�าวก(าห้เพื่อแสดงว่า  …นดือน....................ให้เพื่อแสดงว่า  …�ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�องปรับะที่ �บติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับาของน$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$บ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลแล�ว ให้เพื่อแสดงว่า  …�ปรับะที่ �บติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับาน$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$บ8ค้า  ….........................ค้า  ….........................ลน��น

  ๔. ปรับะเภที่ ของน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง  ห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ายถGง น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นปWโติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับเลยมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ดือน....................$บ  น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเบนซ$น น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$งส(าห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�บเค้า  ….........................รับ�องบ$น  น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นกXาดือน....................  น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นดือน....................เซล  น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�น

เติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔า ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นห้เพื่อแสดงว่า  …ล�อล��น

๕. ชน$ดือน....................น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง ห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ายถGง ชน$ดือน....................ไวไฟมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าก ชน$ดือน....................ไวไฟปานกลาง ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อชน$ดือน....................ไวไฟน�อย

           ๖. ภาชนะบรับรับจ้งนี้อ8น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง  ห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ายถGง  ขวดือน....................น�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง กรับะป=องน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง ถ�งน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง  ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อถ�งเก<บน�(ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�นเช��อเพล$ง



  
ค�าเตือน.อนักงานพลังงานภูมิภาคท

๑. ผู้แจ้งการดำเน'�ปรับะกอบการับก$จ้งนี้อการับค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ปรับะเภที่ ที่ � ๒ ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�องปฎ$บ�ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ข�อก(าห้เพื่อแสดงว่า  …นดือน....................ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อห้เพื่อแสดงว่า  …ล�กเกณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ฑ์ต่าง ๆ ที่                                                 กำหนดไว้ในกฎกระทรวง�04ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�าง ๆ ที่ �
ก(าห้เพื่อแสดงว่า  …นดือน....................ไว�ในกฎกรับะที่ รับวง

๒. ผู้แจ้งการดำเน'�ปรับะกอบก$จ้งนี้อการับค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ปรับะเภที่ ที่ � ๒ ผู้แจ้งการดำเน'�ใดือน....................ไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�ปฎ$บ�ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔$ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ห้เพื่อแสดงว่า  …ล�กเกณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ฑ์ต่าง ๆ ที่                                                 กำหนดไว้ในกฎกระทรวง�04ที่ �ก(าห้เพื่อแสดงว่า  …นดือน....................ในกฎกรับะที่ รับวงที่ �ออก
ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับา ๗ ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�องรับะวางโที่ ษจ้งนี้อ(าค้า  ….........................8กไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�เก$นห้เพื่อแสดงว่า  …กเดือน....................�อน ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อปรับ�บไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�เก$นห้เพื่อแสดงว่า  …�าห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................��นบาที่ ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อที่ ��งจ้งนี้อ(าที่ ��งปรับ�บติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับา 
๖๓ 

๓. ผู้แจ้งการดำเน'�ใดือน....................ปรับะกอบก$จ้งนี้อการับค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ปรับะเภที่ ที่ � ๒ โดือน....................ยแจ้งนี้อ�งการับปรับะกอบก$จ้งนี้อการับไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�ถ'กติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�องค้า  ….........................รับบถ�วนติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ที่ �
ก(าห้เพื่อแสดงว่า  …นดือน....................ในกฎกรับะที่ รับวงซG�งออกติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับา ๑๙  วรับรับค้า  ….........................สอง ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�องรับะวางโที่ ษปรับ�บไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�เก$นห้เพื่อแสดงว่า  …�าห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................��นบาที่ ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับา 
๖๔ วรับรับค้า  ….........................ห้เพื่อแสดงว่า  …นG�ง

๔. ผู้แจ้งการดำเน'�ปรับะกอบก$จ้งนี้อการับค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ปรับะเภที่ ที่ � ๒ ผู้แจ้งการดำเน'�ใดือน....................ไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�แจ้งนี้อ�งการับปรับะกอบก$จ้งนี้อการับให้เพื่อแสดงว่า  …�ถ'กติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�องค้า  ….........................รับบถ�วนติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ค้า  ….........................(าส��ง
ของพน�กงานเจ้งนี้อ�าห้เพื่อแสดงว่า  …น�าที่ �ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับา ๑๙ วรับรับค้า  ….........................ส� ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�องรับะวางโที่ ษปรับ�บไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�เก$นห้เพื่อแสดงว่า  …นG�งแสนบาที่  และติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�องเล$กปรับะกอบ
ก$จ้งนี้อการับติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ค้า  ….........................(าส��งศาลติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับา ๖๔ วรับรับค้า  ….........................สอง

๕. ผู้แจ้งการดำเน'�ใดือน....................ปรับะกอบก$จ้งนี้อการับค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ปรับะเภที่ ที่ � ๒ ในเขติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ห้เพื่อแสดงว่า  …�ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ปรับะกอบก$จ้งนี้อการับค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับา ๒๙ ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�อง
รับะวางโที่ ษจ้งนี้อ(าค้า  ….........................8กไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�เก$นห้เพื่อแสดงว่า  …นG�งปK ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อปรับ�บไมู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................�เก$นห้เพื่อแสดงว่า  …นG�งแสนบาที่  ห้เพื่อแสดงว่า  …รับ�อที่ ��งจ้งนี้อ(าที่ ��งปรับ�บติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔ามู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................าติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔รับา ๖๙  (๒)

๖. ในกรับณีย์ …................................ โทรศัพท์ …......ที่ �สถานที่ �ติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔��งของสถานปรับะกอบก$จ้งนี้อการับค้า  ….........................วบค้า  ….........................8มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ปรับะเภที่ ที่ � ๒ อย'�ภายใติ …..............................   �뽏Ӹ9.odt�E0���ň�����ĵ�傉䝎ਚ�ഀ䡉剄؈ࠀ�ࠀ��쐀븏��朄䵁A혀퓘塏2�琙塅却景睴牡e摁扯浉条剥慥祤쥱㱥�᠀䕴瑘潃祰楲桧t瑓汥慬匠档汵敺拔빽�ꌀ䑉呁�쌿샀뵰꺧阠ँ㒔�บ�งค้า  ….........................�บของกฎห้เพื่อแสดงว่า  …มู่ที่  ….........................  ตรอก/ซอย …....................ายใดือน.................... 
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