
หน้าที ่1 จาก 6 

บทเฉพาะกาล กฎกระทรวงสถานีบริการนํา้มันเชือ้เพลงิ 

สถานี

บริการ

นํา้มัน

เชือ้เพลิง 

ระยะเวลาให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 

ทันท ี 22 สิงหาคม 2553 

(180 วัน) 

23 กุมภาพันธ์ 2554 

(ภายใน 1 ปี) 

23 กุมภาพันธ์ 2558 

(ภายใน 5 ปี) 

ตามกาํหนดระยะเวลา  

ครบวาระ 10 ปี 

ประเภท ก • การวดัปริมาณนํา้มนัในภาชนะให้

คิดตามปริมาตรภาชนะบรรจ ุไมว่า่จะมี

นํา้มนัเทา่ใดก็ตาม (ตามข้อ 5) 

• เมื่อก่อสร้างและติดตัง้ถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลงิใต้พืน้ดนิ ระบบทอ่นํา้มนั

เชือ้เพลงิและอปุกรณ์แล้วเสร็จ ต้องทํา

การทดสอบการร่ัวซมึ ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง (ตามข้อ 19, 20, 

22(1)(2), 23, และ 27) 

• ภายในเขตสถานีบริการนํา้มนั มใิห้

มกีารกระทําการใดๆ ท่ีทาํให้เกิดเปลว

ไฟหรือประกายไฟ (ตามข้อ 27)  

• ภาชนะบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิให้บรรจุ

นํา้มนัเชือ้เพลงิได้ไมเ่กิน 90% ของปริมาตร

ภาชนะบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิ (ตามข้อ 4) 

• จดัให้มีป้ายข้อความเตือนที่ตู้จ่าย

นํา้มนัเชือ้เพลงิ  โดยมีข้อความ ลกัษณะ

และท่ีตัง้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

(ตามข้อ 26) 

 

• แสดงสญัลกัษณ์แถบสี

ของทอ่ระบายไอนํา้มนั

เชือ้เพลงิ และทอ่รับนํา้มนั

แบบปลายทอ่ตดิตัง้อยู่

เหนือระดบัพืน้ดนิ เพ่ือระบุ

ประเภทของนํา้มนั

เชือ้เพลงิ โดยแถบสจีะต้อง

มีลกัษณะและส ี ตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง   

(ตามข้อ 18(10)) 

 

 

• ทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลงิใต้พืน้ดนิและระบบทอ่นํา้มนัครบ

วาระ สาํหรับสถานีบริการนํา้มันที่ไม่เคย

ทดสอบและตรวจสอบฯ ตามประกาศกรม

โยธาธิการ เร่ือง มาตรฐานความปลอดภยั

ของสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ ประเภทท่ี 1 

ลงวนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2538 (ตามข้อ 20 

และ 22(3)) 

• ทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลงิใต้พืน้ดนิ  สาํหรับสถานีบริการ

นํา้มันที่มีเฉพาะชนิดไวไฟน้อยหรือปาน

กลาง (ตามข้อ 20 และ 22(3)) 

 

 

 

• ทดสอบและตรวจสอบถงั

เก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงใต้พืน้ดนิ

และระบบทอ่นํา้มนัครบวาระ  

สําหรับสถานีบริการนํา้มัน

ท่ีเคยทดสอบและตรวจสอบ 

ตามประกาศกรมโยธาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานความ

ปลอดภยัของสถานีบริการ

นํา้มนัเชือ้เพลิง ประเภทท่ี 1 

ลงวนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 

2538  (ตามข้อ 20 และ 

22(3))  

หมายเหตุ  โดยนบัจากวนัท่ี

เร่ิมทําการทดสอบและ

ตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลิงใต้ดนิและระบบทอ่

นํา้มนัแล้ว ตามประกาศกรม

โยธาธิการฯ 

 



หน้าที ่2 จาก 6 

 

สถานี

บริการ

นํา้มัน

เชือ้เพลิง 

ระยะเวลาให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที ่

ทันท ี 22 สิงหาคม 2553 

(180 วัน) 

23 กุมภาพันธ์ 2554 

(ภายใน 1 ปี) 

23 กุมภาพันธ์ 2558 

(ภายใน 5 ปี) 

ตามกาํหนดระยะเวลา  

ครบวาระ 10 ปี 

ประเภท ข • การวดัปริมาณนํา้มนัในภาชนะให้

คิดตามปริมาตรภาชนะบรรจ ุไมว่า่จะมี

นํา้มนัเทา่ใดก็ตาม (ตามข้อ 5) 

• เมื่อก่อสร้างและติดตัง้ถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลงิใต้พืน้ดนิ ระบบทอ่นํา้มนั

เชือ้เพลงิและอปุกรณ์แล้วเสร็จ ต้องทํา

การทดสอบการร่ัวซมึ ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง (ตามข้อ 19, 22(1)(2) 

และ 23) 

• ภายในเขตสถานีบริการนํา้มนั มใิห้

มกีารกระทําการใดๆ ท่ีทาํให้เกิดเปลว

ไฟหรือประกายไฟ (ตามข้อ 27) 

• ภาชนะบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิให้บรรจุ

นํา้มนัเชือ้เพลงิได้ไมเ่กิน 90% ของปริมาตร

ภาชนะบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิ (ตามข้อ 4) 

• จดัให้มีป้ายข้อความเตือนที่ตู้จ่าย

นํา้มนัเชือ้เพลงิ  โดยมีข้อความ ลกัษณะ

และท่ีตัง้ ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  

(ตามข้อ 26) 

 

• แสดงสญัลกัษณ์แถบสี

ของทอ่ระบายไอนํา้มนั

เชือ้เพลงิ และทอ่รับนํา้มนั

แบบปลายทอ่ตดิตัง้อยู่

เหนือระดบัพืน้ดนิ เพ่ือระบุ

ประเภทของนํา้มนั

เชือ้เพลงิ (ตามข้อ 18(10)) 

 

 

• ทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลงิใต้พืน้ดนิและระบบทอ่นํา้มนัครบ

วาระ สาํหรับสถานีบริการนํา้มันที่ไม่เคย

ทดสอบและตรวจสอบฯ ตามประกาศกรม

โยธาธิการ เร่ือง มาตรฐานความปลอดภยั

ของสถานีบริการนํา้มนัเชือ้เพลงิ ประเภทท่ี 2 

ลงวนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 2538 (ตามข้อ 20 

และ 22(3)) 

• ทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลงิใต้พืน้ดนิ  สาํหรับสถานีบริการ

นํา้มันที่มีเฉพาะชนิดไวไฟน้อยหรือปาน

กลาง (ตามข้อ 20 และ 22(3)) 

 

 

 

• ทดสอบและตรวจสอบถงั

เก็บนํา้มนัเชือ้เพลิงใต้พืน้ดนิ

และระบบทอ่นํา้มนัครบวาระ  

สําหรับสถานีบริการนํา้มัน

ท่ีเคยทดสอบและตรวจสอบ 

ตามประกาศกรมโยธาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานความ

ปลอดภยัของสถานีบริการ

นํา้มนัเชือ้เพลิง ประเภทท่ี 2 

ลงวนัท่ี 30 มถินุายน พ.ศ. 

2538   (ตามข้อ 20 และ 

22(3)) 

หมายเหตุ  โดยนบัจากวนัท่ี

เร่ิมทําการทดสอบและ

ตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลิงใต้ดนิและระบบทอ่

นํา้มนัแล้ว ตามประกาศกรม

โยธาธิการฯ 

 



หน้าที ่3 จาก 6 

 

สถานี

บริการ

นํา้มัน

เชือ้เพลิง 

ระยะเวลาให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที ่

ทันท ี 22 สิงหาคม 2553 

(180 วัน) 

23 กุมภาพันธ์ 

2554 

(ภายใน 1 ปี) 

23 กุมภาพันธ์ 2558 

(ภายใน 5 ปี) 

ตามกาํหนด 

ระยะเวลา  

ครบวาระ 10 ปี 

ประเภท ค • การวดัปริมาณนํา้มนัในภาชนะให้คดิ

ตามปริมาตรภาชนะบรรจ ุไมว่า่จะมีนํา้มนั

เทา่ใดก็ตาม (ตามข้อ 5) 

• ถงันํา้มนัเชือ้เพลิง  ต้องมีลกัษณะและ

วธีิตดิตัง้ดงันี ้

 ต้องตัง้ตรงและวางอยู่บนพืน้ มี

ช่องจ่ายนํา้มนัอยูด้่านบนของถงั 

(ตามข้อ 54(1)) 

 ต้องปิดฝาไว้ตลอดเวลาท่ีไม่ได้ใช้

งาน (ตาม ข้อ 54(4)) 

• เม่ือก่อสร้างและตดิตัง้ถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลิงใต้พืน้ดนิและเหนือพืน้ดนิ ระบบ

ทอ่นํา้มนัเชือ้เพลิงและอปุกรณ์แล้วเสร็จ 

ต้องทําการทดสอบการร่ัวซมึ ตามท่ีกําหนด

ในกฎกระทรวงดงักล่าว (ตามข้อ 19, 

22(1)(2) และ 23) 

• ภายในเขตสถานีบริการนํา้มนั มใิห้มี

การกระทําการใดๆ ท่ีทําให้เกิดเปลวไฟหรือ

ประกายไฟ (ตามข้อ 27) 

• ภาชนะบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลิงให้บรรจนํุา้มนั

เชือ้เพลิงได้ไม่เกิน 90 % ของปริมาตรภาชนะบรรจุ

นํา้มนัเชือ้เพลิง (ตามข้อ 4) 

• จดัให้มีป้ายข้อความเตือนท่ีตู้ จ่ายนํา้มนัเชือ้เพลิง  

โดยมีข้อความ ลกัษณะและท่ีตัง้ ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง (ตามข้อ 26) 

• ถงันํา้มนัเชือ้เพลิง  เคร่ืองสบู ตู้ จ่ายนํา้มนัเชือ้เพลิง 

และอปุกรณ์ต้องมีลกัษณะและวธีิตดิตัง้ดงันี ้

 ห้ามสบูจ่ายนํา้มนัโดยอปุกรณ์ท่ีทาํให้เกิด

แรงดนัอากาศภายในถงันํา้มนัเชือ้เพลิง  (ตาม

ข้อ 54(2)) 

 ห้ามตอ่ทอ่นํา้มนัระหวา่งถงันํา้มนัเชือ้เพลิง

เข้าด้วยกนั (ตาม ข้อ 54(3)) 

 ตู้ จ่ายนํา้มนัเชือ้เพลิง ต้องมีลกัษณะ  ตาม

กําหนดในกฎกระทรวง (ตาม ข้อ 54(5)) 

  เคร่ืองสบูและอปุกรณ์สบูจ่ายนํา้มนัเชือ้เพลิง

ต้องเป็นชนิดท่ีใช้กบันํา้มนัเชือ้เพลิง

โดยเฉพาะ และต้องดแูลรักษาให้อยู่ในสภาพ

ดีสม่ําเสมอ(ตาม ข้อ 54(6)) 

-ไมม่ี- 

 

• ถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิเหนือพืน้ดนิ ระบบทอ่นํา้มนัเชือ้เพลงิ 

และอปุกรณ์ที่ใช้ ต้องมีลกัษณะและวิธีการติดตัง้ ดงัตอ่ไปนี ้

 ติดตัง้อปุกรณ์ระบายความดนักรณีฉกุเฉิน 

(emergency venting) เพิ่มเติม  กรณีที่  อปุกรณ์ระบายไอ

นํา้มนัเชือ้เพลิงของถงัมีคา่อตัราการระบายไอนํา้มนัเชือ้เพลิง

ฉกุเฉินน้อยกวา่ที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ (ตามข้อ 42(1)(ฉ)) 

 กอ่สร้างเข่ือนหรือกําแพงล้อมถงั โดยมีขนาดให้

พอทีจ่ะเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิได้เทา่กบัถงัใบใหญ่ทีส่ดุ  (ตามข้อ 

42(10)) 

 ตดิตัง้อปุกรณ์ป้องกนัการไหลของนํา้มนัเชือ้เพลงิอนั

เกิดจากแรงโน้มถว่ง (anti-siphon value) ที่ทอ่จา่ยนํา้มนั

เชือ้เพลงิซึ่งอยูใ่กล้กบัถงั (ตามข้อ 44(5)) 

 ติดตัง้ลิน้ควบคมุการปิดโดยอตัโนมตัิเม่ือทอ่จา่ย

นํา้มนัเชือ้เพลิงถกูไฟไหม้ (fire emergency valve) กรณีที่  ทอ่

จา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิไมไ่ด้ตอ่เข้ากบัสว่นบนสดุของถงั  (ตามข้อ 

44(6)) 

• ทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิใต้พืน้ดนิและ

เหนือพืน้ดิน และระบบทอ่นํา้มนัครบวาระ ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงดงักลา่ว (ตามข้อ 20 และ 22(3))  

-ไมม่ี- 

 



หน้าที ่4 จาก 6 

 

สถานี

บริการ

นํา้มัน

เชือ้เพลิง 

ระยะเวลาให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 

ทันท ี 22 สิงหาคม 2553 

(180 วัน) 

23 กุมภาพันธ์ 2554 

(ภายใน 1 ปี) 

23 กุมภาพันธ์ 2558 

(ภายใน 5 ปี) 

ตามกาํหนดระยะเวลา  

ครบวาระ 10 ปี 

ประเภท ง • การวดัปริมาณนํา้มนัในภาชนะให้คิด

ตามปริมาตรภาชนะบรรจ ุไมว่า่จะมีนํา้มนั

เทา่ใดก็ตาม (ตามข้อ 5) 

• ถงันํา้มนัเชือ้เพลงิ  เคร่ืองสบู ตู้จา่ยนํา้มนั

เชือ้เพลงิ และอปุกรณ์ ต้องมีลกัษณะและวิธี

ตดิตัง้ดงันี ้

 ต้องตัง้ตรงและวางอยูบ่นพืน้ มีชอ่ง

จา่ยนํา้มนัอยูด้่านบนของถงั (ตาม

ข้อ 54(1)) 

 ต้องปิดฝาไว้ตลอดเวลาที่ไมไ่ด้ใช้

งาน (ตาม ข้อ 54(4)) 

• ต้องจดัให้มีผู้ดแูลตู้จา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิ

ตลอดเวลาที่มีการจา่ยนํา้มนัเชือ้เพลิง และต้อง

ควบคมุมิให้มีการกระทําการใดๆ ที่ทําให้เกิด

เปลวไฟหรือประกายไฟ ภายในเขตสถานี

บริการ (ข้อ 57) 

• ภาชนะบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิให้บรรจนํุา้มนั

เชือ้เพลงิได้ไมเ่กิน 90 % ของปริมาตรภาชนะบรรจุ

นํา้มนัเชือ้เพลงิ (ตามข้อ 4) 

• จดัให้มีป้ายข้อความเตือนที่ตู้จา่ยนํา้มนั

เชือ้เพลงิ  โดยมีข้อความ ลกัษณะและที่ตัง้ ตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง (ตามข้อ 26) 

• ถงันํา้มนัเชือ้เพลงิ  เคร่ืองสบู ตู้จา่ยนํา้มนั

เชือ้เพลงิ และอปุกรณ์ ต้องมีลกัษณะและวิธีติดตัง้

ดงันี ้

 ห้ามสบูจา่ยนํา้มนัโดยอปุกรณ์ที่ทําให้เกิด

แรงดนัอากาศภายในถงันํา้มนัเชือ้เพลิง  

(ตามข้อ 54(2)) 

 ห้ามตอ่ทอ่นํา้มนัระหวา่งถงันํา้มนัเชือ้เพลงิ

เข้าด้วยกนั (ตาม ข้อ 54(3)) 

 ตู้จา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิ ต้องมีลกัษณะ  ตาม

กําหนดในกฎกระทรวง (ตาม ข้อ 54(5)) 

  เคร่ืองสบูและอปุกรณ์สบูจา่ยนํา้มนั

เชือ้เพลงิต้องเป็นชนิดทีใ่ช้กบันํา้มนั

เชือ้เพลงิโดยเฉพาะ และต้องดแูลรักษาให้

อยูใ่นสภาพดีสม่ําเสมอ(ตาม ข้อ 54(6)) 

• ต้องจดัให้มีอปุกรณ์ระงบัอคัคภียั (ตามข้อ 55) 

 

-ไมม่ี- 

 

-ไมม่ี- 

 

-ไมม่ี- 

 



หน้าที ่5 จาก 6 

 

สถานี

บริการ

นํา้มัน

เชือ้เพลิง 

ระยะเวลาให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที ่

ทันท ี 22 สิงหาคม 2553 

(180 วัน) 

23 กุมภาพันธ์ 2554 

(ภายใน 1 ปี) 

23 กุมภาพันธ์ 2558 

(ภายใน 5 ปี) 

ตามกาํหนดระยะเวลา  

ครบวาระ 10 ปี 

ประเภท จ • การวดัปริมาณนํา้มนัในภาชนะให้คิด

ตามปริมาตรภาชนะบรรจ ุไมว่า่จะมีนํา้มนั

เทา่ใดก็ตาม (ตามข้อ 5) 

• เม่ือก่อสร้างและติดตัง้ถงัเก็บนํา้มนั

เชือ้เพลิงใต้พืน้ดินและเหนือพืน้ดิน ระบบทอ่

นํา้มนัเชือ้เพลงิและอปุกรณ์แล้วเสร็จ ต้องทาํ

การทดสอบการร่ัวซมึ ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงดงักลา่ว (ตามข้อ 19, 22(1)(2) 

และ 23) 

• ภายในเขตสถานีบริการนํา้มนั มิให้มีการ

กระทําการใดๆ ที่ทําให้เกิดเปลวไฟหรือ

ประกายไฟ (ตามข้อ 27) 

 

• ภาชนะบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิให้บรรจนํุา้มนั

เชือ้เพลงิได้ไมเ่กิน 90 % ของปริมาตรภาชนะบรรจุ

นํา้มนัเชือ้เพลงิ (ตามข้อ 4) 

• จดัให้มีป้ายข้อความเตือนที่ตู้จา่ยนํา้มนั

เชือ้เพลงิ  โดยมีข้อความ ลกัษณะและที่ตัง้ ตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง (ตามข้อ 26) 

 

-ไมมี่- 

 

• ถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิเหนือพืน้ดนิ ระบบทอ่

นํา้มนัเชือ้เพลิง และอปุกรณ์ที่ใช้ ต้องมีลกัษณะและ

วิธีการติดตัง้ ดงัตอ่ไปนี ้

 ติดตัง้อปุกรณ์ระบายความดนักรณีฉกุเฉิน 

(emergency venting) เพิ่มเติม  กรณีที่  อปุกรณ์

ระบายไอนํา้มนัเชือ้เพลิงของถงัมีคา่อตัราการ

ระบายไอนํา้มนัเชือ้เพลิงฉกุเฉินน้อยกวา่ที่กําหนด

ในกฎกระทรวงฯ (ตามข้อ 42(1)(ฉ)) 

 กอ่สร้างเข่ือนหรือกําแพงล้อมถงั โดยมี

ขนาดให้พอทีจ่ะเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิได้เทา่กบัถงัใบ

ใหญ่ที่สดุ (ตามข้อ 42(10)) 

• ติดตัง้อปุกรณ์ป้องกนัการไหลของนํา้มนั

เชือ้เพลงิอนัเกิดจากแรงโน้มถว่ง (anti-siphon 

value) ที่ข้อตอ่ทอ่จา่ยนํา้มนัเชือ้เพลงิ ด้านที่ติดกบั

ถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิ กรณีที่ถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิ

ติดตัง้อยูส่งูกวา่ตู้จา่ยนํา้มนัเชือ้เพลิง 

• ทดสอบและตรวจสอบถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิใต้

พืน้ดินและเหนือพืน้ดิน และถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิที่

ติดตัง้ภายในโป๊ะเหล็กและระบบทอ่นํา้มนัครบวาระ 

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดงักลา่ว  (ตามข้อ 20 

และ 22(3))  

 

-ไมม่ี- 

 



หน้าที ่6 จาก 6 

 

สถานี

บริการ

นํา้มัน

เชือ้เพลิง 

ระยะเวลาให้ดาํเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที ่

ทันท ี 22 สิงหาคม 2553 

(180 วัน) 

23 กุมภาพันธ์ 2554 

(ภายใน 1 ปี) 

23 กุมภาพันธ์ 2558 

(ภายใน 5 ปี) 

ตามกาํหนดระยะเวลา  

ครบวาระ 10 ปี 

ประเภท ฉ • การวดัปริมาณนํา้มนัในภาชนะให้

คิดตามปริมาตรภาชนะบรรจ ุไมว่า่จะมี

นํา้มนัเทา่ใดก็ตาม (ตามข้อ 5) 

• ในกรณีท่ีมกีารแก้ไข ปรับปรุง หรือ

เปลีย่นแปลงถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิ  

ระบบทอ่นํา้มนัเชือ้เพลงิ ระบบจา่ย

นํา้มนัเชือ้เพลงิ และอปุกรณ์ ให้

สามารถดําเนินการได้ โดยไมต้่อง

ปฏิบตัิตามข้อ 75 

 

 

• ภาชนะบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิให้บรรจุ

นํา้มนัเชือ้เพลงิได้ไมเ่กิน 90 % ของปริมาตร

ภาชนะบรรจนํุา้มนัเชือ้เพลงิ (ตามข้อ 4) 

• ให้แสดงรายงานการประเมินความเสีย่ง 

กรณีท่ีมปีริมาณการเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิเกิน 

500,000 ลติร (ตามข้อ 72 วรรคสอง) 

-ไมม่ี- 

 

-ไมม่ี- 

 

• ทดสอบและตรวจสอบ

ถงัเก็บนํา้มนัเชือ้เพลงิ และ

ระบบทอ่นํา้มนัครบวาระ  

 

หมายเหตุ  โดย ต้อง

ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ใน  

กฎกระทรวงว่าด้วยคลงั

นํา้มันเชือ้เพลิง 

 

 

 


