
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใ้ดจะกอ่สรา้งอาคารตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ�น โดยเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งตรวจพจิารณาและออก

ใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสั�งไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นับแตว่นัที�ไดรั้บคําขอ 

ในกรณีมเีหตจํุาเป็นที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคีําสั�งไมอ่นุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลา ใหข้ยาย

เวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วนั แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับ

ใบอนุญาตทราบกอ่นสิ�นกําหนดเวลา หรอืตามที�ไดข้ยายเวลาไวนั้�นแลว้แตก่รณี 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ  88/8  หมูท่ี� 3  ตําบล
ปากนํ�าปราณ  อําเภอปราณบรุ ี จังหวดัประจวบครีขีนัธ ์ 77220 
โทร 0-3263-2277/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การชาํระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.00 น. ))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจสอบพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื�องเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที�ดนิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

โฉนดที�ดนิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้ พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนา ทกุหนา้  กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่

เจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหก้อ่สรา้ง
อาคารในที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรม หรอื
ใบอนุญาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงื�อนไขและแผนผงัที�ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจ ตดิอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนา
ทะเบยีนบา้น หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที�ดนิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตที�ดนิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น                
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมี
ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมลีกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

11) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที�มลีายมอื
ชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อตวับรรจง และคุณวฒุ ิที�อยู ่ของสถาปนกิ 
และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที� 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้ง แผน่ปกระบุชื�อเจา้ของอาคาร ชื�อ
อาคาร สถานที�กอ่สรา้ง ชื�อ คณุวฒุ ิที�อยู ่ของวศิวกรผูค้ํานวณ
พรอ้มลงนามทุกแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ 
อาคารที�กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณี
อาคารบางประเภทที�ต ั�งอยูใ่นบรเิวณที�ตอ้งมกีารคํานวณใหอ้าคาร
สามารถรบัแรงส ั�นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้ตามกฎกระทรวง 
กําหนดการรบันํ �าหนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และ
พื�นดนิที�รองรบัอาคารในการตา้นทานแรงส ั�นสะเทอืนของ
แผน่ดนิไหว พ.ศ. 2540 ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคํานวณ การ
ออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ที�กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที� 6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอื คา่ fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ั�นคงแข็งแรงของวสัดุที�
รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืได ้วศิวกรผูค้ํานวณและผูข้ออนุญาต 
ลงนาม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารที�เขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที� 48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีที�หุม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก ไม่
นอ้ยกวา่ที�กําหนดในกฎกระทรวง หรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการ
ทนไฟจากสถาบนัที�เชื�อถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี  
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารที�ตอ้งมสีถาปนกิควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารที�ตอ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

18) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํ�าเสยีและการระบายนํ�าทิ�ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 88/8 หมู ่3 ต.ปากนํ�าปราณ อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์77220 
(หมายเหต:ุ -)  

2) หมายเลขโทรสาร 0-3263-0755  หมายเลขโทรศพัท ์0-3263-2277 
(หมายเหต:ุ -)  

3) www. paknampran.go.th 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
4) e-mail : paknampranburi@hotmail.com 

(หมายเหต:ุ -)  
5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน: การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที�มคีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื�นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ นันทน์ภัส  

คาบตุร 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



Backend.info.go.th 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 


