
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอเปลีย่นแปลง ขยาย หรอืลดการประกอบกจิการ สถานที ่หรอื

เครือ่งจกัรของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาลส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ผูรั้บใบอนุญาตทีป่ระสงคจ์ะเปลีย่นแปลง ขยาย หรอืลดการประกอบกจิการ สถานที ่หรอืเครือ่งจักรของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ ตอ้งยืน่ค าขอตามแบบ อภ.4 ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ ณ ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทีส่ถาน

ประกอบการตัง้อยู ่และเมือ่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่แลว้จงึจะด าเนนิการได ้ 

 

 เงือ่นไขในการยืน่ค าขอรับใบอนุญาต 

 

 1. ผูป้ระกอบการตอ้งยืน่เอกสารทีถ่กูตอ้งและครบถว้นตามรายการทีร่ะบใุนคูม่อืนี้  

 

 2. ลกัษณะอาคารสถานประกอบการถกูตอ้งตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาค าร 

 

      3. การแจง้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

       3.1 ผูป้ระกอบการตอ้งแจง้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขตกรุงเทพมหานคร พรอ้มกบั

การยืน่ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ ณ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทีส่ถาน

ประกอบการตัง้อยู่ 

 

       3.2 เป็นหนา้ทีข่องผูป้ระกอบการทีจ่ะตอ้งตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิใหถ้กูตอ้งกอ่นยืน่ขอรับใบอนุญาต  

 

 4. แนบใบอนุญาต หนังสอืรับรองการแจง้ หรอืเอกสารหลกัฐานจากหน่วยงานอืน่ที่ เกีย่วขอ้งใหป้ระกอบกจิการประเภทนัน้ได ้  

เชน่ ใบอนุญาตของกรมธรุกจิพลงังาน ใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพือ่สขุภาพหรอืเพือ่เสรมิสวย ใบรับรองผูด้ าเนนิ

กจิการสปาเพือ่สขุภาพ ใบอนุญาตใหจั้ดตัง้สถานบรกิาร ใบอนุญาตประกอบธรุกจิโรงแรม ใบอนุญาตประกอบอาชพีคา้ของเกา่ 

ใบอนุญาต/ใบรับแจง้การประกอบกจิการโรงงาน ฯลฯ 

 

 5. การพจิารณาอนุญาตจะพจิารณาผลกระทบตอ่สทิธขิองคูก่รณีตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฎบิตัริาชการทางปกครองประกอบดว้ย  

 

      6. สภาพสขุลกัษณะการประกอบการตอ้งถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ์  

 

หมายเหต ุ1.ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริ่มนับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อื

ประชาชนเรยีบรอ้ยแลว้ 2.กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตใุหไ้มส่ามารถ

พจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะจัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐาน ทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้ง

ด าเนนิการแกไ้ขและ/หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ 

โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงั กลา่วใหผู้ ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 3.เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้

เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายส ิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 
ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 

โทร. 024414973 โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 



 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 30 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐาน  

(หมายเหต:ุ -)  

1 ชัว่โมง ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ
สขุาภบิาลส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 

การตรวจสอบตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง  
1.กฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 

2.กฎหมายวา่ดว้ยผังเมอืง 

3.การพจิารณาผลกระทบตอ่สทิธขิองคูก่รณีตามกฎหมาย  
วา่ดว้ยวธิปีฎบิตัริาชการทางปกครอง  

(หมายเหต:ุ (- กรณีเอกสารไมค่รบตามเงือ่นไข ใหฝ่้าย
สิง่แวดลอ้มสง่เรือ่งตรวจสอบกบัสว่นราชการ /หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
- เจา้พนักงานทอ้งถิน่ทีใ่ชก้ฎหมายการสาธารณสขุ กฎหมายวา่
ดว้ยอาคาร กฎหมายวา่ดว้ยผังเมอืง เป็นคนเดยีวกนัและ
กฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฎบิตัริาชการทางปกครองเป็นกฎหมายกลาง
ทีท่กุคนตอ้งปฏบิตัไิปแนวทางเดยีวกนั))  

10 วนั ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

3) การพจิารณา 

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบสถานประกอบการและจัดท ารายงานผล  
การตรวจสอบเสนอเจา้พนักงานทอ้งถิน่  

       -  กรณี ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์เสนอพจิารณาอนุญาตออก
ใบอนุญาต  

       -  กรณี ไมถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์ออกค าแนะน าให ้

ปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องดา้นสขุลกัษณะ 
(หมายเหต:ุ (ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ พจิารณาค าขอ
เปลีย่นแปลง ขยายฯ 
ไมแ่ลว้เสร็จภายใน 30 วนันับจากวนัทีรั่บค าขอ ใหแ้จง้ขยายผล
การพจิารณาค าขอ ใหผู้รั้บใบอนุญาตทราบทกุ 7 วนั จนกวา่
พจิารณาแลว้เสร็จ พรอ้มส าเนาแจง้ให ้ก.พ.ร.ทราบ))  

20 วนั ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและ

สขุาภบิาลส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณี บคุคลธรรมดา,นติบิคุคล -คนไทย) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณี บคุคลธรรมดา,นติบิคุคล -คนไทย) 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

3) 
 

หนงัสอืเดนิทางและใบอนุญาตท างาน  
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณี บคุคลธรรมดา,นติบิคุคล -คนตา่งดา้ว) 

กองหนังสอืเดนิทาง 

4) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ (กรณี นติบิคุคล -คนไทย, ตา่งดา้ว) 

กรมการคา้ตา่งประเทศ 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

5) 

 

ค าขอเปลีย่นแปลงขยาย หรอืลดการประกอบกจิการ สถานที ่หรอื

เครือ่งจกัรของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ แบบ อภ .4 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

6) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้นของบา้นทีใ่ชเ้ป็นทีต่ ัง้สถานประกอบการพรอ้ม

รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

7) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจทีถ่กูตอ้งตามกฎหมายพรอ้มส าเนาบตัร

ประจ าตวัประชาชนของผูม้อบอ านาจและ   ผูร้บัมอบอ านาจแสดง
บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ (กรณีผูข้อรับใบอนุญาตไมส่ามารถมายืน่ค าขอดว้ยตวัเอง ) 

- 

8) 
 

หนงัสอืแจง้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงการใช้

ประโยชนท์ีด่นิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจาก

เจา้หนา้ทีแ่ลว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

9) 

 

หลกัฐานการอนุญาตตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารที่

แสดงวา่อาคารดงักลา่วสามารถใช ้   ประกอบกจิการตามทีข่อ

อนุญาตได ้
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

กรุงเทพมหานคร 

10) 

 

หลกัฐานแสดงกรรมสทิธิห์รอืสทิธใินการใชอ้าคารทีเ่ป็นสถาน

ประกอบการ เชน่ โฉนดทีด่นิ สญัญาซือ้      ขาย สญัญาเชา่ 
หนงัสอืยนิยอมใหใ้ชอ้าคาร ฯลฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

11) 
 

แผนทีส่งัเขป แสดงสถานทีต่ ัง้ของสถานประกอบการ  
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

- 

12) 

 

ใบอนุญาต หนงัสอืรบัรองการแจง้ หรอืเอกสารหลกัฐานจาก

หนว่ยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งให ้   ประกอบกจิการประเภทน ัน้ได ้ เชน่ 

ใบอนุญาตของกรมธุรกจิพลงังาน ใบรบัรองมาตรฐาน    สถาน
ประกอบการเพือ่สขุภาพหรอืเพือ่เสรมิสวย ใบรบัรองผูด้ าเนนิ

กจิการสปาเพือ่สขุภาพ     ใบอนุญาตให้จดัต ัง้สถานบรกิาร 
ใบอนุญาตประกอบธุรกจิโรงแรม ใบอนุญาตประกอบอาชพี    คา้

ของเกา่  ใบรบัแจง้การประกอบกจิการโรงงานจ าพวกที ่2 ฯลฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

- 

13) 

 

แผนผงัหรอืภาพถา่ยบรเิวณภายในและภายนอกของสถาน

ประกอบการ แสดงใหเ้ห็นถงึกระบวนการผลติ การป้องกนัมลพษิ 

สขุลกัษณะภายในสถานประกอบการ ระบบความปลอดภยัในการ
ท างาน เป็นตน้ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

14) 
 

อืน่ๆ  - ผลการตรวจวดัทางสิง่แวดลอ้ม ดา้นคณุภาพอากาศ เสยีง 
น า้เสยี         เชือ้โรค (ตามความเสีย่ง/ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม

ในแตป่ระเภทการประกอบการ)     - รายงานการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) (เฉพาะกจิการทีก่ฎหมาย
ก าหนด)     - รายงานการประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ (HIA) 

(เฉพาะกจิการทีก่ฎหมายก าหนด)     - ใบรบัรองแพทย ์กรณี
ประกอบกจิการกลุม่อาหาร เครือ่งดืม่ น า้ดืม่ หรอืกจิการกลุม่

บรกิารที ่      มสีมัผสัหรอืหรอืใกลช้ดิกบัผูร้บับรกิาร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) การขอเปลีย่นแปลง ขยาย หรอืลดการประกอบกจิการ สถานที ่

หรอืเครือ่งจกัรของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

(หมายเหต:ุ (0-10000 บาท ))  

 คา่ธรรมเนยีม 10,000 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายสิง่แวดลอ้มและสขุาภบิาล ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยแ์จง้ทกุข ์กทม. 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค าขอเปลีย่นแปลงขยาย หรอืลดการประกอบกจิการ สถานที ่หรอืเครือ่งจักรของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

แบบ อภ.4 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขอเปลีย่นแปลง ขยาย หรอืลดการประกอบกจิการ สถานที ่หรอืเครือ่งจักรของกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่

สขุภาพ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักอนามัย ส านักอนามัย ส านักอนามัย  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522  

  
2)กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารควบคมุการใช ้พ .ศ.2552  

  
3)กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และมาตรการในการควบคมุสถานประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ  
พ.ศ.2545  

  
4)กฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผังเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556  

  
5)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ พ.ศ.2544 แกไ้ขเพิม่เตมิโดยขอ้บญัญัติ
กรุงเทพมหานคร เรือ่ง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2546 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2548  

  
6)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง ควบคมุอาคาร พ .ศ.2544  

  
7)ขอ้บญัญัตกิรุงเทพมหานคร เรือ่ง คา่ธรรมเนยีมส าหรับการด าเนนิกจิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสาธารณสขุ (ฉบบัที ่2) 

พ.ศ. 2548  

  
8)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน ้าทิง้จากอาคารบางประเภท
และบางขนาด  
  

9)ประกาศกระทรวงสาธารณสขุที ่5/2538 เรือ่ง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ แกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศกระทรวง 
สาธารณสขุ เรือ่ง กจิการทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ (ฉบบัที ่2) (ฉบบัที ่3) (ฉบบัที ่4) และ (ฉบบัที ่5)  

  

10)ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่28 ลงวนัที ่29 ธันวาคม พ.ศ.2514  
  

11)พ.ร.บ. สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ.2535  
  

12)พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535  

  
13)พระราชบญัญัตคิวบคมุน ้ามันเช ือ้เพลงิ พ.ศ.2542  

  
14)พระราชบญัญัตผัิงเมอืง พ.ศ. ๒๕๑๘ แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที3่) พ.ศ. ๒๕๓๕  

  
15)พระราชบญัญัตวิธิปีฎบิตัริาชการทางปกครอง พ .ศ.2539 และแกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) 2557  

  

16)พระราชบญัญัตสิถานบรกิาร พ.ศ.2509  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตกิารสาธารณสขุ พ.ศ.2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 30.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอเปลีย่นแปลง ขยาย หรอืลดการประกอบกจิการ สถานที ่หรอืเครือ่งจักรของกจิการทีเ่ป็น

อนัตรายตอ่สขุภาพ ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 21/07/2015 11:48 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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