คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร พื้นที่เกิน 200 ตำรำง
เมตร
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล กระทรวงสาธารณสุข
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ
ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร และมิใช่เป็น
การขายของในตลาด ต้องยื่นขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคาขอตาม
แบบฟอร์มที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตตามข้อกาหนดของท้องถิ่น ณ ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
2.เงื่อนไขในการยืน่ คาขอ (ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(1) ผู้ประกอบการต้องยื่นเอกสารที่ถูกต้องและครบถ้วน
(2) สาเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์ (ตามข้อกาหนดของท้องถิ่น)
(3.1.) สถานที่จาหน่ายอาหาร
(3.1.1) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(3.1.2) สถานที่รับประทาน สถานที่ เตรียม - ปรุง - ประกอบอาหาร ต้องสะอาดเป็นระเบียบและจัดเป็นสัดส่วน
พื้นควรมีลักษณะผิวเรียบ ไม่ลื่น ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่องและไม่มีเศษขยะ
ผนัง และเพดานควรทาสีอ่อน เพื่อช่วยให้บริเวณร้านสว่าง ไม่มืดทึบ และสามารถมองเห็นสิ่งสกปรกได้ง่าย โดยเฉพาะ
บริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร ควรทาด้วยวัสดุผิวเรียบ ทาความสะอาดง่าย และต้องรักษาความสะอาดอยู่เสมอ
(3.1.3) ไม่เตรียม - ปรุงอาหารบนพื้น และบริเวณหน้าหรือในห้องน้าห้องส้วม และต้องเตรียม - ปรุงอาหารบนโต๊ะที่
ทาความสะอาดง่าย และอยู่สูงจากพื้นอย่างน้อย60ซม.
(3.1.4) ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของราชการ เช่น มีเลขทะเบียนตารับอาหาร
และยา ( อย.) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม(มอก.)ภาชนะที่ใช้ใส่เครื่องปรุงรส เช่น น้าส้มสายชู
น้าปลา และน้าจิ้ม ซึ่งมีฤทธิ์กัดกร่อน ต้องใส่ในภาชนะที่ทนการกัดกร่อนได้ดี ได้แก่ แก้ว กระเบื้องเคลือบขาว ถ้าใช้สแตน
เลสควรเป็นชนิด 18-8 ส่วนเครื่องปรุงรสที่ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อน เก็บในภาชนะที่สะอาด ทาความสะอาดได้ง่าย มีฝาปิดหรือใช้
ฝาชีครอบ

(3.1.5) อาหารสด ต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุงหรือเก็บ การเก็บอาหารประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ดิบเก็บในอุณหภูมิที่ไม่สูงกว่า 7.2 องศาเซลเซียส
(3.1.6) อาหารที่ปรุงเสร็จแล้วเก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และวางสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตร
(3.1.7) จัดให้มีน้าสะอาดไว้เพื่อใช้ประกอบกิจการอย่างเพียงพอ
(3.1.8) น้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด ใช้อุปกรณ์ที่มีด้ามสาหรับคีบหรือตัก
โดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตร และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
(3.1.9) ล้างภาชนะด้วยน้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน้าสะอาดอีก 2 ครั้งหรือล้างด้วยน้าไหล และที่ล้างภาชนะ
ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตร
(3.1.10) เขียงและมีด ควรมีสภาพดี สะอาด มีภานะปกปิด แยกใช้ระหว่าง เนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ และผักผลไม้
(3.1.11) ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาด
และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตร
(3.1.12) มูลฝอยและน้าเสียทุกชนิด ได้รับการกาจัด ด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล
(3.1.13) ห้องส้วมสาหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล
(3.1.14) ผู้สัมผัสอาหาร แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด และสวมหมวกหรือเน็ท
คลุมผม
(3.1.15) ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนการเตรียม ปรุง ประกอบ และจาหน่ายอาหาร ทุกครั้ง และต้องใช้
อุปกรณ์ในการหยิบจับอาหารที่สาเร็จแล้วทุกชนิด
(3.1.16) ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด และหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัส
อาหาร
(3.1.17) ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภคได้ โดยมีน้าและอาหารเป็นสื่อ ให้หยุด
ปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษาให้หายขาด
(3.1.18) ผู้จาหน่ายอาหารและผู้ช่วยจาหน่ายอาหารต้องทาการตรวจสุขภาพเป็นประจาทุกปี
(3.2.) สถานที่สะสมอาหาร
(3.2.1) ไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ที่น่าจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(3.2.2) อุปกรณ์ พื้นและฝาผนังทาด้วยวัสดุที่แข็งแรงทนทาน รับน้าหนักได้ดี สามารถทาความสะอาด ได้ง่าย
(3.2.3) บริเวณที่จัดเก็บหรือสะสมอาหาร ต้องจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ และเป็นระเบียบเรียบร้อยตามเกณฑ์มาตรฐาน

ที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(3.2.4) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ ที่จะแสดงสีธรรมชาติของอาหารได้อย่างชัดเจนและช่องระบายอากาศที่ดีและ
เพียงพอที่จะระบายกลิ่นได้
(3.2.5) จัดให้มีการระบายน้าในพื้นที่ตั้งสถานที่สะสมอาหาร อย่างถูกสุขลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวง
สาธารณสุขกาหนด
(3.2.6) ควรจัดให้มีถังขยะให้เพียงพอ มีฝาปิดที่มิดชิดและควรใช้ถุงพลาสติกรองรับในถังขยะ เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บ
และง่ายต่อการทาความสะอาด
(3.2.7) ควรจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่เกิดจากก๊าซได้ ติดตั้งในที่ที่หยิบง่ายเมื่อเกิดเพลิงไหม้ และต้องมีการตรวจสอบ
อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างสม่าเสมอ ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
(3.2.8) ปฏิบัติการอื่นใดที่เกี่ยวด้วยสุขลักษณะ ตามคาแนะนาของเจ้าพนักงานสาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ และ
คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น รวมทั้งระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่งขององค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง
หมายเหตุ: ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบล
กาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 074-701252 ต่อ
15/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
1) กำรตรวจสอบเอกสำร

ขั้นตอน

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน

ลำดับ

2)

3)

ขั้นตอน
ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นคาขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร พร้อมหลักฐานที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ ให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น))
กำรตรวจสอบเอกสำร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของคาขอ และความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐานทันที
กรณีไม่ถูกต้อง/ครบถ้วน เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผู้ยื่นคาขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อดาเนินการ หากไม่สามารถดาเนินการได้ใน
ขณะนั้น ให้จัดทาบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสาร
หรือหลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยให้
เจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอลงนามไว้ในบันทึกนั้นด้วย
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. หากผู้ขอใบอนุญาตไม่แก้ไขคาขอหรือไม่ส่งเอกสารเพิ่มเติม
ให้ครบถ้วน ตามที่กาหนดในแบบบันทึกความบกพร่องให้
เจ้าหน้าที่ส่งคืนคาขอและเอกสาร พร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึง
เหตุแห่งการคืนด้วย และแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539)))
กำรพิจำรณำ
เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ด้านสุขลักษณะ
กรณีถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ เสนอพิจารณา
ออกใบอนุญาต
กรณีไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ แนะนาให้
ปรับปรุงแก้ไขด้านสุขลักษณะ
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

1 ชั่วโมง

องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

20 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

ลำดับ

4)

5)

ขั้นตอน
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กฎหมายกาหนดภายใน
30 วัน นับแต่วันที่เอกสารถูกต้องและครบถ้วน
(ตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2557)))
การแจ้งคาสั่งออกใบอนุญาต/คาสั่งไม่อนุญาต
1. กรณีอนุญาต
มีหนังสือแจ้งการอนุญาตแก่ผู้ขออนุญาตทราบเพื่อมา
รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด หากพ้น
กาหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับใบอนุญาต เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร
2. กรณีไม่อนุญาต
แจ้งคาสั่งไม่ออกใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
แก่ผู้ขออนุญาตทราบ พร้อมแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่เอกสาร
ถูกต้องและครบถ้วน ให้แจ้งการขยายเวลาให้ผู้ขออนุญาต
ทราบทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ พร้อมสาเนาแจ้ง
สานัก ก.พ.ร. ทราบ))
ชาระค่าธรรมเนียม (กรณีมีคาสั่งอนุญาต)
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตมาชาระค่าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท้องถิ่นกาหนด
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลาให้บริการ ส่วนงาน/หน่วยงานที่

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

8 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

1 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลกาแพง อาเภอละ
งู จังหวัดสตูล

ลำดับ

ขั้นตอน
รับผิดชอบให้ระบุไปตามบริบทของท้องถิ่น
2. กรณีไม่ชาระตามระยะเวลาที่กาหนด จะต้องเสียค่าปรับ
เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 20 ของจานวนเงินที่ค้างชาระ))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 2) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด )
4) ใบมอบอำนำจ (ในกรณีที่มีกำรมอบอำนำจ)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด )
5) หลักฐำนที่แสดงกำรเป็นผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด )
6) สำเนำใบอนุญำตตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนำ

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

ลำดับ

7)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ใบอนุญำตสิ่งปลูกสร้ำงอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
อำคำรของสถำนประกอบกำร
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด )
ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอรับใบอนุญำต ผู้ช่วยจำหน่ำยอำหำรและผู้
ปรุงอำหำร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (เอกสารและหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด )

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) อัตรำค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและ
สถำนที่สะสมอำหำร
1. พื้นที่ประกอบกำรเกิน 200 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตำรำง
เมตร อัตรำค่ำธรรมเนียมฉบับละ 600 บำท/ปี
2. พื้นที่ประกอบกำรเกิน 300 ตำรำงเมตร แต่ไม่เกิน 400 ตำรำง
เมตร อัตรำค่ำธรรมเนียมฉบับละ 700 บำท/ปี
3. พื้นที่ประกอบกำรเกิน 400 ตำรำงเมตร อัตรำค่ำธรรมเนียม
ฉบับละ 3,000 บำท/ปี

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

(หมายเหตุ: (ระบุตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
(หมายเหตุ: (ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลกาแพง เลขที่ 539 หมู่ที่ 1 ตาบล
กาแพง อาเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 /โทรศัพท์ 074-701252 ต่อ 15/ โทรสาร 074-701252 ต่อ 19 /
WWW.kamphaeng.go.th / E-mail: kam-phaeng@Hotmail.com))
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (เอกสาร/แบบฟอร์ม เป็นไปตามข้อกาหนดของท้องถิ่น))
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมอนามัย กรมอนามัย กรมอนามัย
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 30.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

