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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ :เทศบาลเมืองนราธิวาส  
กระทรวง :กระทรวงมหาดไทย  
 
1. ช่ือกระบวนงาน :การขอต่ออายใุบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :กรมอนามยั  

3. ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการทีใ่ห้บริการในส่วนภมิูภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่
เบด็เสร็จในหน่วยเดียว )  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ :อนญุาต /ออกใบอนญุาต /รับรอง   
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 

1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ .ศ. 2535 และทีแ่กไ้ขเพ่ิมเติมพ .ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป   

7. พืน้ที่ให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติการสาธารณสุขพ .ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  30วนั 
9. ข้อมูลสถติิ  

 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน ] การขอต่ออายใุบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทาง
สาธารณะ 21/05/2558 09:50  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ  เทศบาลเมืองนราธิวาส (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) เลขที ่410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บาง
นาค อ.เมือง จ.นราธิวาส /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด ) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง ) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามหนา้ทีร่บัผิดชอบ  
2. ระยะเวลาระบตุามวนัเวลาทีท่้องถ่ินเปิดให้บริการ ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

1. หลักเกณฑ์วธีิการ  

 

ตามพระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถงึ (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2550  

         “ที่หรือทางสาธารณะ ” หมายความวา่  สถานทีห่รือทางซึง่มิใชเ่ป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
         มาตรา 41 เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีหน้าทีค่วบคมุดแูลทีห่รือทางสาธารณะเพ่ือประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทัว่ไป
ห้ามมิให้ผู้ ใดจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ ไมว่า่จะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวธีิการจดัวางสินค้าในทีห่นึง่ทีใ่ด
เป็นปกติหรือเร่ขาย  เว้นแต่ จะได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินตามมาตรา 56 
          ในการออกใบอนญุาตตามวรรคสอง  ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินระบชุนิด  หรือประเภทของสินค้า  ลักษณะวธีิการ
จ าหน่ายสินค้า  และสถานทีท่ีจ่ะจดัวางสินค้า  เพ่ือจ าหน่ายในกรณีทีจ่ะมีการจดัวางสินค้าในทีห่นึง่ทีใ่ดเป็นปกติ  รวมทัง้
จะก าหนดเง่ือนไขอยา่งใดตามทีเ่ห็นสมควรไว้ในใบอนญุาตด้วยก็ได้  
          การเปลี่ยนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า  ลักษณะวธีิการจ าหน่ายสินค้า  หรือสถานทีจ่ดัวางสินค้าให้แตกต่าง
ไปจากทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต  จะกระท าได้ต่อเม่ือผู้ รับใบอนญุาตได้แจ้งต่อเจ้าพนกังานท้องถ่ินและเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ได้จดแจ้งการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไว้ในใบอนญุาต  
          มาตรา 54 ในกรณีทีพ่ระราชบญัญัตินีบ้ญัญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระท าใดต้องได้รับใบอนญุาต
จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อก าหนดของท้องถ่ินก าหนดหลักเกณฑ์วธีิการและเง่ือนไข
การขอ  และการออกใบอนญุาตในเร่ืองนัน้ได้  
          มาตรา 55 บรรดาใบอนญุาตทีอ่อกให้ตามพระราชบญัญัตินีใ้ห้มีอายหุนึง่ปีนบัแต่วนัทีอ่อกใบอนญุาต  และให้
ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถ่ินทีเ่ป็นผู้ออกใบอนญุาตนัน้  
          การขอต่ออายใุบอนญุาตจะต้องยืน่ค าขอกอ่นใบอนญุาตสิน้อายุ  เม่ือได้ยืน่ค าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมแล้ว
ให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมต่่ออายใุบอนญุาต  
          หลักเกณฑ์ วธีิการและเง่ือนไขการขอต่ออายใุบอนญุาต  และการอนญุาตให้ต่ออายใุบอนญุาตให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถ่ิน  
          มาตรา 56 เม่ือได้รับค าขอรับใบอนญุาตหรือค าขอต่ออายใุบอนญุาตให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจความถกูต้อง
และความสมบรูณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏวา่  ค าขอดงักล่าวไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์ตามหลักเกณฑ์วธีิการหรือเง่ือนไขที่
ก าหนดในข้อก าหนดของท้องถ่ิน  ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินรวบรวมความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์นัน้ทัง้หมดและแจ้ง
ให้ผู้ ขออนญุาตแก้ไขให้ถกูต้องและสมบรูณ์ในคราวเดียวกนั  และในกรณีจ าเป็นทีจ่ะต้องส่งคืนค าขอแกผู่้ ขออนญุาตก็ให้
ส่งคืนค าขอพร้อมทัง้แจ้งความไมถ่กูต้องหรือความไมส่มบรูณ์ให้ทราบ  ภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัได้รับค าขอ  
          เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาต  พร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ ขออนญุาตทราบ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัได้รับค าขอซึง่มีรายละเอียดถกูต้องหรือครบถ้วนตามทีก่ าหนดในข้อก าหนดของท้องถ่ิน  
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          มาตรา 57 ผู้ รับใบอนญุาตตามพระราชบญัญัตินี ้ ต้องแสดงใบอนญุาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ สถานทีป่ระกอบกิจการตลอดเวลาทีป่ระกอบกิจการ  
          มาตรา 58 ในกรณีทีใ่บอนญุาตสูญหาย  ถกูท าลาย  หรือช ารุดในสาระส าคญัให้ผู้ รับใบอนญุาตยืน่ค าขอรับใบ
แทนใบอนญุาตภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัทีไ่ด้ทราบถงึการสูญหาย  ถกูท าลายหรือช ารุด  
          การขอรับใบแทนใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วธีิการ  และเง่ือนไขทีก่ าหนด
ในข้อก าหนดของท้องถ่ิน  
          มาตรา 59 ในกรณีทีป่รากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาตส าหรับกิจการใดไมป่ฏบิตัิหรือปฏบิตัิไมถ่กูต้องตามบทแหง่
พระราชบญัญัตินี  ้กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถ่ินทีอ่อกตามพระราชบญัญัตินีห้รือเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาต
ในเร่ืองทีก่ าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รับใบอนญุาตนัน้  เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจ  สัง่พักใช้
ใบอนญุาตได้ภายในเวลาทีเ่ห็นสมควร  แต่ต้องไมเ่กินสิบห้าวนั  
          มาตรา 60 เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตเม่ือปรากฏวา่ผู้ รับใบอนญุาต  
                    (1) ถกูสัง่พักใช้ใบอนญุาตตัง้แต่สองครัง้ขึน้ไปและมีเหตทุีจ่ะต้องถกูสัง่พักใช้ใบอนญุาตอีก 
                    (2) ต้องค าพิพากษาถงึทีสุ่ดวา่ได้กระท าความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้  
                    (3) ไมป่ฏบิตัิหรือปฏบิตัิไมถ่กูต้องตามบทแหง่พระราชบญัญัตินี  ้กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถ่ินที่
ออกตามพระราชบญัญัตินี ้หรือเง่ือนไขทีร่ะบไุว้ในใบอนญุาตในเร่ืองทีก่ าหนดไว้เก่ียวกบัการประกอบกิจการตามทีไ่ด้รับ
ใบอนญุาต และการไมป่ฏบิตัิหรือการปฏบิตัิไมถ่กูต้องนัน้กอ่ให้เกิดอนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมี
ผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยูท่ีเ่หมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 
          มาตรา 61 ค าสัง่พักใช้ใบอนญุาตและค าสัง่เพิกถอนใบอนญุาตให้ท าเป็นหนงัสือแจ้งให้ผู้ รับใบอนญุาตทราบ  
ในกรณีทีไ่มพ่บผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ รับใบอนญุาต  ไมย่อมรับค าสัง่ดงักล่าวให้ส่งค าสัง่โดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้
ปิดค าสัง่นัน้ไว้ในทีเ่ปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภมิูล าเนาหรือส านกัท าการงานของผู้ รับใบอนญุาต  และให้ถือวา่ผู้ รับใบอนญุาต
นัน้ได้ทราบค าสัง่แล้วตัง้แต่เวลาทีค่ าสัง่ไปถงึ  หรือวนัปิดค าสัง่  แล้วแต่กรณี  
          มาตรา 62 ผู้ถกูสัง่เพิกถอนใบอนญุาตจะขอรับใบอนญุาตส าหรับการประกอบกิจการทีถ่กูเพิกถอนใบอนญุาต
อีกไมไ่ด้จนกวา่จะพ้นก าหนดหนึง่ปีนบัแต่วนัทีถ่กูสัง่เพิกถอนใบอนญุาต  
 
 
 
 

          ในกรณีทีมี่เหตจุ าเป็นทีเ่จ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตไดภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กินสองครัง้  ครัง้ละไมเ่กินสิบห้าวนั  แต่ต้องมีหนงัสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแต่ละครัง้ให้ผู้ ขออนญุาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามทีไ่ด้ขยายเวลาไว้
แล้วนัน้ แล้วแต่กรณี  
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ  

ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร  
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยืน่ค าขอ
ต่ออายใุบอนญุาตจ าหน่าย
สินค้าในทีห่รือทาง
สาธารณะพร้อมหลักฐานที่
ท้องถ่ินก าหนด  
 

15 นาที  เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน ) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร  
 

เจ้าหน้าทีต่รวจสอบความ
ถกูต้องของค าขอและความ
ครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐานทนัที  
กรณีไมถ่กูต้อง /ครบถ้วน
เจ้าหน้าทีแ่จ้งต่อผู้ยืน่ค า
ขอให้แก้ไข /เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยืน่เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดโดยให้
เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค าขอลง
นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย  
 
 

1 ชัว่โมง เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน  
2.หากผู้ขอต่ออายุ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าทีส่่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถงึเหตแุหง่
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
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ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ตามพ.ร.บ. วธีิ
ปฏบิตัิราชการทาง
ปกครองพ .ศ. 
2539) 
) 

3) 

การพิจารณา  
 

เจ้าหน้าทีต่รวจสถานทีด้่าน
สุขลักษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต  
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข
ด้านสุขลักษณะ 
 
 

20 วนั  เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน  
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
30 วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วธีิ
ปฏบิตัิราชการทาง
ปกครอง (ฉบบัที ่
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) 
การพิจารณา  
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาตให้ต่ออายุ

8 วนั เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
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ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาต 
    1. กรณีอนญุาต  
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แกผู่้ ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาทีท้่องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแต่จะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร  
   2. กรณีไมอ่นญุาตให้ต่อ
อายใุบอนญุาต  
แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตให้ต่อ
อายใุบอนญุาตจ าหน่าย
สินค้าในทีห่รือทาง
สาธารณะแกผู่้ ขอต่ออายุ
ใบอนญุาตทราบพร้อมแจ้ง
สิทธิในการอทุธรณ์  
 
 

รับผิดชอบ  
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน  
2. ในกรณีทีเ่จ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
ให้ผู้ ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ ) 

5) 

การพิจารณา  
 

ช าระค่าธรรมเนียม (กรณีมี
ค าสัง่อนญุาตต่ออายุ
ใบอนญุาต) 
แจ้งให้ผู้ ขออนญุาตมาช าระ
ค่าธรรมเนียมตามอตัราและ
ระยะเวลาทีท้่องถ่ินก าหนด  
 
 

1 วนั เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน  
2. กรณีไมช่ าระ
ตามระยะเวลาที่



7/9 
 

ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินทีค้่าง
ช าระ ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการด าเนินการลดขัน้ตอน  
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ  

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน  

- 0 1 ฉบบั - 

2) 
ส าเนาทะเบยีน
บ้าน  

- 0 1 ฉบบั - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แผนทีส่ังเขป
แสดงทีต่ัง้
จ าหน่ายสินค้า 
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที)่ 

- 1 1 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

2) ใบรับรองแพทย์ - 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของผู้ขอรับ
ใบอนญุาตและ
ผู้ชว่ยจ าหน่าย
อาหารหรือ
เอกสารหลักฐาน
ทีแ่สดงวา่ผ่าน
การอบรม
หลักสูตรสุขภิ
บาลอาหาร 
(กรณีจ าหน่าย
สินค้าประเภท
อาหาร ) 

หลักฐานอ่ืนๆ
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) อัตราค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดโดยปกติฉบบัละไม่เกิน 500 บาทต่อปี  
     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบบัละไม่เกิน  50  บาทต่อปี  
 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ) 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน  

1) ช่องทางการร้องเรียน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.0-7351-1048 ต่อ 501-503 หรือ กองวชิาการและ
แผนงาน 0-7351-6176 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานทีร่บัผิดชอบช่องทางการร้องเรียน ) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบค าขอใบอนญุาต /ต่ออายใุบอนญุาต  

(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ) 
 

 
19. หมายเหตุ 

- 
 

วันที่พิมพ์ 16/07/2558 
สถานะ  เผยแพร่คูมื่อบนเวบ็ไซต์แล้ว  
จัดท าโดย ลิลลี่สุวามีน 
อนุมัติโดย สมชายตู้แก้ว  
เผยแพร่โดย เชาวลิตทวนทอง  

 
 

 
 


