
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตาเ‘ชะ
เร่ือง การให้บริการประขาซบในวันหยุดราชการและ(วันเสาร์) และช่วงพักเที่ยงในวันราชการ

ตามนโยบายการปรับขยายเวลาการให้บริการประซาซนนอกเวลาราชการและช่วงพักเที่ยง 
หนังสือ ท่ี มท ๐๘๖๑.๖/๓๒๔ ลงวันท่ี ๑๖ มกราคม ๒๔๖๔ เร่ือง โครงการปรับขยายเวลาการให้บริการ 
ประซาซนของกระทรวงมหาดไทย น้ัน

ดังน้ัน เพ่ือให้การปรับขยายเวลาในการบริการประซาซนนอกเวลาราซการและช่วงพักเที่ยง 
เป็นไปตามนโยบาย องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะจึงได้กำหนดงานให้บริการประซาซนในวันหยุดราซการ 
(วันเสาร์) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๒.๐๐ น. และช่วงเวลาพักเที่ยงในวันราซการ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ -  
๑๓.๐๐ น. ดังนี

การบริการประซาซน ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา
สำนักปลัด
๑. การขอรับข้อมูลข่าวสาร ๑. ผู้ฃอรับข้อมูลข่าวสารขอแบบคำขอและ 

กรอกข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐาน 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้อง/เสนอผู้มี 
อำนาจพิจารณาอนุญาต/ส่งเร่ืองให้ส่วนงาน 
รับผิดขอบดำเนินการ กรณีเปีดเผยข้อมูลได้ 
ให้เจ้าหน้าที่ (๑) ค้นหาข้อมูล (๒)ถ่าย 
เอกสาร(รับรองสำเนา)
๓. ผู้รับบริการรับข้อมูลท่ีฃอ

๑. บัตรประจำตัวประซาซน 
(ฉบับจริง)

๒. การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ๑. ผู้ร้องทุกข์รับแบบคำร้องและกรอกข้อมูล 
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคำร้องและเอกสาร 
หลักฐาน/ส่งเร่ืองให้ส่วนงานผู้รับผิดซอบ 
๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดซอบพิจารณาคำร้อง 
ทุกข์เพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาอบุม้ติ 
๔. ผ ู้บริหารพิจารณาอนุม ัต ิ/เจ ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดซอบดำเนินการให้ความช่วยเหลือ 
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

๑. บัตรประจำตัวประซาซน 
(ฉบับจริง)
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การบริการประซาซน ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา

๓. สนับสนุนน้ําอุปโภค-บริโภค ๑. รับแบบคำร้องและกรอกข้อมูล 
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐาน/ส่งเรื่องให้งานป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย 
๓. งานป้องก ันและบรรเทาสา 
ธารณภัยพิจารณาคำร้องฯ/เสนอ 
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุนัติ 
๔. ผู้บริหารอนุมัติ/เจ้าหน้าที่แจ้ง 
ผลการพิจารณาและออกให้ความ 
ซ่วยเหลือ/รายงานผู้บริหารทราบ 
เม่ือเสร็จส้ินภารกิจ

๑. บัตรประจำตัวประซาซน(ฉบับ 
จริง)

๔. การลงทะเบียนและย่ืนคำขอรับ 
เงินเบ้ียยังซีพผู้สูงอายุ

๑. ผู้ประสงค์จะขอรับเบ้ียยังซีพ 
ผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไปหรือ 
ผู้รับมอบอำนาจย่ืนคำขอพร้อม 
เอกสารหลักฐาน 
๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบคำร้องซอ 
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน 
ประกอบ
๓. ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ 
ย่ืนคำขอลงทะเบียนให้ผู้ฃอ 
ลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอำนาจ

๑. บัตรประจำตัวประซาซน (ฉบับ 
จริง
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน(ท่ีเปีน 
ป้จจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 
ประเภทออมทรัพย์(ทุกธนาคาร)
๔. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบ 
อำนาจให้ดำเนินการแทน)
๔. บัตรประจำตัวประซาซนหรือบัตร 
อ่ืนท่ีออกให้โดยหน่วยงานของรัฐท่ีมี 
รูปถ่ายพร้อมสำเนาของผู้รับมอบ 
อำนาจ(กรณีมอบอำนาจให้ 
ดำเนินการแทน)
๖. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้รับมอบอำนาจ(กรณีมอบอำนาจให้ 
ดำเนินการแทน)



-๓-
การบริการประซาซน ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา

๕. การลงทะเบียนและย่ืนคำซอรับ 
รับเงินเบ้ียความพิการ

๑. ผู้ประสงค์จะขอรับเบี้ยความ 
พิการหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นคำ 
ขอพร้อมเอกสารหลักฐาน 
๒. เจ ้าหน ้าท ี่ตรวจสอบคำขอ 
ลงทะเบียนและเอกสารหลักฐาน 
ประกอบ
๓. ออกใบรับลงทะเบียนตามแบบ 
ย ื่น ค ำซอ ลงท ะเบ ียน ให ้ผ ู้ฃอ  
ลงทะเบียน

๑. บ ัตรประจาต ัวคนพ ิการตาม 
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ 
คุณภาพซีวิตคนพิการ 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. สมุดบัญซีเงินฝากธนาคาร 
๔. บัตรประจำตัวประซาซนหรือบัตร 
อื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูป 
ถ่ายของผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดย 
ซอบธรรมผู้พิทักษ์อนุบาลแล้วแต่ 
กรณี(กรณีย่ืนคำขอแทน)
๕. สมุดบัญซีเงินฝากธนาคารของ 
ผู้ดูแลคนพิการแทนโดยซอบธรรมผู้ 
พิทักษ์ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี(กรณีย่ืน 
คำขอแทน)

๖. การซอรับความซ่วยเหลือผู้ 
ประสบสาธารณภัย

๑. ผู้ประสบภัยยื่นเรื่องขอความ 
ซ ่ ว ย เ ห ล ื อ ก ร อ ก แ บ บ ส อ บ  
ข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง
๒. คณะกรรมการลงพื้นที่สำรวจ 
ความเสียหาย
๓. ประขุมคณะกรรมการให้ความ 
ซ่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 
๔. มติท่ีประขุมให้ความซ่วยเหลือ 
๕. เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ความ 
ซ่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

๑. บัตรประจำตัวประซาซน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. รูปถ่ายความเสียหาย

กองคลัง
๘. การจัดเก็บภาษีป็าย ๑. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายย่ืนแบบ 

แสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) 
พร้อมเอกสารประกอบ 
๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายการ 
และแจ้งประเมินภาษี 
๓. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายขำระเงิน 
และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.๗)

๑. บัตรประจำตัวประซาซน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. แผนผังแสดงสถานท่ีต้ังหรือแสดง 
ป้าย
๔. หลักฐานการประกอบกิจการ 
๕. หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติ 
บุคคล)
๖. สำเนาใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย(ถ้า 
มิ)
๗. หนังสือมอบอำนาจ(กรณีมอบ 
อำนาจให้ดำเนินการแทน)
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การบริการประซาซน ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา
๙. จดทะเบียนพาณิชย์ ๑. ผู้ประกอบการพาณิซย์ย่ืนคำขอ 

จดทะเบียน
๒. ตรวจสอบเอกสารการย่ืนขอจด
ทะเบียนพาณิซย์
๓. ขำระค่าธรรมเนียมพร้อมรับ
ใบเสร็จรับเงิน
๔. จัดทำใบทะเบียนพาณิชย์
๕. เสนอผู้อบุมิติลงนามในใบ
ทะเบียนพาณิชย์

๑. บัตรประจำตัวประขาซน 
๒. ทะเบียนบ้านของผู้ฃอจดทะเบียน 
พาณิขย์
๓. ทะเบียนบ้านท่ีประกอบการ 
พาณิชย์
๔. บัตรประขาซนของเจ้าของบ้าน 
(กรณีผู้ประกอบการมิได้เปีนเจ้าของ 
บ้าน)
๕. สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของ 
บ้าน (กรณีผู้ประกอบการมิได้เปีน 
เจ้าของบ้าน)
๖. สัญญาเช่าบ้าน

๑๐. การจัดเก็บภาษีท่ีดินและส่ิง 
ปลูกสร้าง

๑. ผู้เปีนเจ้าของท่ีดินย่ืนแบบแสดง 
รายการท่ีดิน (ภ.ด.ส.๑-๑๐)
๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
๓. ผู้มี'หน้าท่ีเสียภาษี'ท่ีดินและส่ิง 
ปลูกสร้างขำระเงินและรับ 
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ด.ส.๑๑)

๑. บัตรประจำตัวประซาขน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. หนังสือแสดงการเปีนเจ้าของท่ีดิน 
(ฉโนดท่ีดิน, น.ส.๓)

กองช่าง
๑๐.การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ตามมาตรา ๒๑

๑. ย่ืนคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
พร้อมเอกสาร
๒. เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบ 
พิจารณาเอกสารประกอบการขอ 
อนุญาต
๓. เจ้าพนักงานท้องถ่ินดำเนินการ 
ตรวจสอบการใช้ประโยขน้ท่ีดิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดทำผัง 
บริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบ 
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวช้อง 
๔. เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ 
พิจารณาแบบแปลนและพิจารณา 
ออกใบอนุญาต(อ.๑) และแจ้งให้ผู้ 
ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(น.๑)

๑. บัตรประจำตัวประซาซน 
๒. หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติ 
บุคคล(
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. โฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ 
๔. แบบแปลนอาคาร
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การบริการประซาซน ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา
๑๐.การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 
ตามมาตรา ๒๒

๑. ย่ืนซออนุญาตร้ือถอนอาคารพร้อม 
เอกสาร
๒. เจ้าพนักงานห้องถ่ินตรวจพิจารผา 
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
๓. เจ้าพนักงานท้องถ่ินดำเนินการ 
ตรวจสอบการใซ้ประโยซน์ท่ีดินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ตรวจสอบ 
สถานท่ีก่อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนท่ี 
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี 
เก่ียวข้อง
๔. เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณา 
แบบแปลนและพิจารผาออก 
ใบอนุญาต(อ.๑) และแจ้งให้ผู้ซอมารับ 
ใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร(น.๑)

๑. บัตรประจำตัวประขาซน 
๒. หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีนิติ 
บุคคล(
๓. สำเนาทะเบียนบ้าน
๔. แบบดำขออนุญาตร้ือถอนอาคาร
(แบบ ข.๑)
๕. โฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ 
๖. แบบแปลนอาคาร

๑๑. การให้คำปรึกษาเก่ียวกับการ 
ก่อสร้างของประซาซนในพ้ืนท่ี

๑. ผู้ฃอรับคำปรึกษาเก่ียวกับการ 
ก่อสร้างโครงการบ้านพักอาศัยสำรวจ 
ตรวจตราสอบออกแบบเขียนแบบและ 
ประมาณราคางานก่อสร้าง 
๒. เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะดำเนินการ 
ให้คำปรึกษาในเร่ืองต่าง  ๆ ท่ีถูกต้อง 
ตามระเบียบและข้อกำหนดท่ีเก่ียวข้อง

๑. บัตรประจำตัวประซาซน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๑๒. การประสานงานให้ความ 
ซ่วยเหลือด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

๑. ผู้ขอรับความซ่วยเหลือแจ้งความ 
ประสงค์ท่ีจะดำเนินการให้ช่วยเหลือใน 
เร่ืองใดด้วยตนเองหรือแจ้งเป็นหนังสือ 
ขอความอนุเคราะห์เฉพาะเร่ือง 
๒. กองช่างได้รับเร่ืองท่ีจะดำเนินการ 
ช่วยเหลือและตรวจสอบความถูกต้อง 
ของเอกสารหลักฐานทันทีทุก กรณีไม่ 
ถูกต้องเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ย่ืนดำขอให้ 
แก้ไข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ 
๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีจะ 
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและเสนอ 
พิจารณาต่อคณะผู้บริหาร

๑. บัตรประจำตัวประซาซน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน



การบริการประซาซน ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
๑๓. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับ 
ก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

๑. ผู้ปกครองย่ืนเอกสารหลักฐานการ 
สมัครเพ่ือส่งเด็กเข้าเรียนใน 
สถานศึกษาตามวันเวลาและสถานท่ีท่ี 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศ 
กำหนด
๒. การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน

๑. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร
๒. ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา
มารดาหรือผู้ปกครอง
๓. ใบเปล่ียนข่ือ(กรณีมีการเปล่ียน
ข่ือ)
๔. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร 
๕. หนังสือรับรองการเกิดหรือ 
หลักฐานท่ีทางราซการออกให้ใน 
ลักษณะเดียวกัน(กรณีไม่มีสูติบัตร)

กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม
๑๔. การซอใบอนุญาตประกอบ 
กิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

๑. ผู้ฃอรับใบอนุญาตย่ืนคำขอรับ 
ใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น 
อันตรายต่อสุขภาพพร้อมเอกสาร 
๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้อง 
ของคำซอและความครบถ้วนของ 
เอกสารหลักฐานทันที กรณีไม่ถูกต้อง/ 
ครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อผู้ย่ืนคำ 
ขอให้แก้[ข/เพ่ิมเติมเพ่ือดำเนินการ 
๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีต้าน 
สุขลักษณะเสนอพิจารณาออก 
ใบอนุญาต
๔. แจ้งคำส่ังออกใบอนุญาต/ไม่ออก 
ใบอนุญาต กรณีไม่อนุญาตแจ้งสิทธิ 
อุทธรณ์
๕. ขำระค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ี 
กำหนด

๑. บัตรประจำตัวประขาซน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. หนังสือรับรองนิติบุคคล 
๔. ใบมอบอำนาจ(กรณีท่ีมีการมอบ 
อำนาจ)
๕. หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มี 
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคล 
๖. เอกสารสิทธ้ิหรือสัญญาเข่าหรือ 
สิทธิอ่ืนตามกฎหมายในการใข้ 
ประโยซน์สถานท่ีท่ีประกอบกิจการ 
๗. หลักฐานการอนุญาตตาม 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารท่ี 
แสดงว่าอาคารดังกล่าวสามารถใข้ 
ประกอบกิจการตามท่ีขออนุญาตไต้ 
๘. ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ี 
เก่ียวข้องในแต่ละประเภทกิจการ 
๙. เอกสารหรือหลักฐานเฉพาะ 
กิจการท่ีกฎหมายกำหนดให้มีการ 
ประเมินผลกระทบ 
๑๐. ผลการตรวจวัดคุณภาพต้าน 
ส่ิงแวดล้อม(ในแต่ละประเภทกิจการ 
ท่ีกำหนด)
๑๑. ใบรับรองแพทย์และหลักฐาน 
แสดงว่าผ่านการอบรมเร่ือง 
สุขาภิบาลอาหาร(กรณีย่ืนขออนุญาต 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร)



-๖-
การบริการประซาซน ข้ันตอนการให้บริการ เอกสารประกอบการพิจารณา
๑๕. การขอใบอนุญาตจำหน่าย 
สินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ

๑. ผู้ขอรับใบอนุญาตย่ืนคำขอรับ 
ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท่ีหรือ 
ทางสาธารณะพร้อมหลักฐาน 
๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ 
ถูกต้องของคำขอและความ 
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีต้าน 
สุขลักษณะ
๔. แจ้งคำส่ังออกใบอนุญาต/คำส่ัง 
ไม่อนุญาต
๕. ขำระค่าธรรมเนียม

๑. บัตรประจำตัวประซาซน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. แผนท่ีสังเขปแสดงท่ีต้ังจำหน่ายอาหาร 
๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญาต 
และผู้จำหน่ายอาหารหรือเอกสาร 
หลักฐานท่ีแสดงว่าผ่านการอบรมหลักสูตร 
สุขาภิบาลอาหาร(กรณีจำหน่ายสินค้า 
ประเภทอาหาร)

๑๖. การขอใบอนุญาตจัดต้ัง 
สถานท่ีจำหน่ายอาหารและ 
สถานท่ีสะสมอาหารพ้ืนท่ีเกิน 
๒๐๐ ตร.ม.

๑. ผู้ฃอรับใบอนุญาตย่ืนคำขอรับ 
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจำหน่าย 
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ้ืนท่ีเกิน ๒๐๐ ตร.ม. พร้อม 
เอกสารหลักฐาน 
๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ 
ถูกต้องของคำขอและความ 
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีต้าน 
สุขลักษณะ
๔. แจ้งคำส่ังออกใบอนุญาต/คำส่ัง 
ไม่อนุญาต
๕. ขำระค่าธรรมเนียม

๑. บัตรประจำตัวประซาซน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีผู้ฃอรับ 
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๔. ใบมอบอำนาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบ 
อำนาจ)
๕. หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอำนาจลง 
นามแทนนิติบุคคล
๖. ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
๗. ใบรับรองแพทย์ของผู้รับใบอนุญาต 
ผู้ข่วยจำหน่ายอาหารและผู้ปรุงอาหาร

๑๗. การขอใบอนุญาตจัดต้ัง 
ตลาด

๑. ผู้ฃอรับใบอนุญาตย่ืนคำขอรับ 
ใบอนุญาตจัดต้ังตลาดพร้อม 
หลักฐาน
๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ 
ถูกต้องของคำขอและความ 
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที 
๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจสถานท่ีต้าน 
สุขลักษณะ
๔. แจ้งคำส่ังออกใบอนุญาต/คำส่ัง 
ไม่อนุญาต
๕. ขำระค่าธรรมเนียม

๑. บัตรประจำตัวประขาซน 
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน 
๓. หนังสือรับรองนิติบุคคล(กรณีผู้ฃอรับ 
ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล)
๔. ใบมอบอำนาจ(ในกรณีท่ีมีการมอบ 
อำนาจ)
๕. หลักฐานท่ีแสดงการเป็นผู้มีอำนาจลง 
นามแทนนิติบุคคล
๖. ใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
๗. แผนท่ีโดยสังเขปแสดงสถานท่ีต้ังตลาด 
๘. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขายของและ 
ผู้ซ่วยขายของในตลาดหรือหลักฐานท่ี 
แสดงว่าผ่านการอบรมเร่ืองสุขาภิบาล 
อาหาร



จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน


