
 

ค ู่มือส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้กอ่สรำ้งอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 

หน่วยงำนทีใ่ห้บรกิำร : องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ ์วิธกีำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค  ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต  

 ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานท้องถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนั กงาน 

ท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจ

พบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง

ดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอา คาร

ตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  

 

 สถานท่ีให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 
เลขที่ 1  หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
โทร  0 – 7520 – 8037 

เว็บไซต์  :  www.thungyao.go.th 
 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่บัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วัน 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนทีร่บัผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร  

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะ
เหลียน จังหวัดตรัง 

 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะ

ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะ

เหลียน จังหวัดตรัง 

 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์

ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))  

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะ

เหลียน จังหวัดตรัง 
 

4) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ

แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ท่ีจะ

ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))  

35 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะ

เหลียน จังหวัดตรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร  

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของ

ที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน           ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

6) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร  

7) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน

เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

11) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

12) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร  

13) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ

วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนาม

ทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่
ต้ังอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับ

อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

15) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่า
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก

สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร  

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร  

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

 

ค ่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค ่ำธรรมเนยีม (บำท / ร ้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 
เลขที่ 1  หมู่ที ่1  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
โทร  0 – 7520 – 8037 

เว็บไซต์  :  www.thungyao.go.th 

2) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 



ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

3) ร้องเรียนต่อ ผู้อ านวยการศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดตรัง 
(หมายเหตุ: (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดตรัง 

 ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังใหม่) ชั้น 4  
ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทร 0-7521-8516 ต่อ 71949 

เว็บไซต์  :  www.trang.go.th  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอรม์ ตัวอยำ่งและค ูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

หมำยเหตุ 

- 

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงำนบรกิำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง 

กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนญุำต หรอืที่เกี่ยวข้อง : 

  
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบ้รกิำร: ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคบั/ขอ้ตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่  ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 45.0 

ชื่ออ้ำงอิงของค ูม่ือประชำชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว  

 อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่


