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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  

หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ :เทศบาลเมืองนราธิวาส  
กระทรวง :กระทรวงมหาดไทย  
 
1. ช่ือกระบวนงาน :การขอใบอนญุาตจ 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 ] การขอใบอนญุาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
21/05/2558 09:27  

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. หลกัเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยืน่ค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  
1. หลักเกณฑ์วิธีการ  

         “ทีห่รือ
ทางสาธารณะ” 

หมายความว่า  สถานท่ีหรือทางซ่ึงมใิช่เป็นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้  
         มาตรา 41 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมหีน้าท่ีควบคุมดูแลท่ีหรือทางสาธารณะเพือ่ประโยชน์ใช้สอยของประชาชนท่ัวไปห้ามมิ
ให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ไมว่่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติหรือ
เร่ขาย เว้นแต่ จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 56 
          ในการออกใบอนุญาตตามวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นระบุชนิด  หรือประเภทของสินค้า  ลักษณะวิธีการ
จ าหน่ายสินค้า และสถานท่ีท่ีจะจัดวางสินค้า  เพือ่จ าหน่ายในกรณีท่ีจะมกีารจัดวางสินค้าในท่ีหนึ่งท่ีใดเป็นปกติ  รวมท้ังจะ
ก าหนดเง่ือนไขอย่างใดตามท่ีเห็นสมควรไว้ในใบอนุญาตด้วยกไ็ด้  
          การเปล่ียนแปลงชนิดหรือประเภทของสินค้า ลักษณะวิธีการจ าหน่ายสินค้า  หรือสถานท่ีจัดวางสินค้าให้แตกต่างไป
จากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  จะกระท าได้ต่อเมือ่ผู้รับใบอนุญาตได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้จดแจ้ง
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวไว้ในใบอนุญาต  
          มาตรา 54 ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกจิการใดหรือการกระท าใดต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมอี านาจออกข้อก าหนดของท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเง่ือนไขการขอ  
และการออกใบอนุญาตในเร่ืองนั้นได้  
          มาตรา 55 บรรดาใบอนุญาตท่ีออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มอีายุหนึ่งปีนับแต่วันท่ีออกใบอนุญาต  และให้ใช้ได้
เพยีงในเขตอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นผู้ออกใบอนุญาตนั้น  
          การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องย่ืนค าขอกอ่นใบอนุญาตส้ินอายุ เมือ่ได้ย่ืนค าขอพร้อมกบัเสียค่าธรรมเนียมแล้วให้
ประกอบกจิการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังไมต่่ออายุใบอนุญาต  
          หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขการขอต่ออายุใบอนุญาต  และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในข้อก าหนดของท้องถิ่น  
          มาตรา 56 เมือ่ได้รับค าขอรับใบอนุญาตหรือค าขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจความถูกต้องและ
ความสมบูรณ์ของค าขอ  ถ้าปรากฏว่า ค าขอดังกล่าวไมถู่กต้องหรือไมส่มบูรณ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
ข้อก าหนดของท้องถิ่น  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรวบรวมความไมถู่กต้องหรือความไมส่มบูรณ์นั้นท้ังหมดและแจ้งให้ผู้ขอ
อนุญาตแกไ้ขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกนั  และในกรณีจ าเป็นท่ีจะต้องส่งคืนค าขอแกผู้่ขออนุญาตกใ็ห้ส่งคืนค าขอ
พร้อมท้ังแจ้งความไมถู่กต้องหรือความไมส่มบูรณ์ให้ทราบ  ภายในสิบห้าวันนับแต่วันได้รับค าขอ  
          เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบอนุญาตหรือมหีนังสือแจ้งค าส่ังไมอ่นุญาต  พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขออนุญาตทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับค าขอซ่ึงมรีายละเอยีดถูกต้องหรือครบถ้วนตามท่ีก าหนดในข้อก าหนดของท้องถิ่น  

          มาตรา 57 ผู้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  ต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย   
ณ สถานท่ีประกอบกจิการตลอดเวลาท่ีประกอบกจิการ  
          มาตรา 58 ในกรณีท่ีใบอนุญาตสูญหาย  ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญให้ผู้รับใบอนุญาตย่ืนค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้ทราบถึงการสูญหาย  ถูกท าลายหรือช ารุด 

          ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิม่เติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2550  

          ในกรณีท่ีมเีหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรือยังไมอ่าจมคี าส่ังไมอ่นุญาตไดภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไมเ่กนิสองคร้ัง  คร้ังละไมเ่กนิสิบห้าวัน  แต่ต้องมหีนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคร้ังให้ผู้ขออนุญาตทราบกอ่นส้ินก าหนดเวลาตามวรรคสองหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้แล้วนั้น  
แล้วแต่กรณี 
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          การขอรับใบแทนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
ข้อก าหนดของท้องถิ่น  
          มาตรา 59 ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตส าหรับกจิการใดไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไมถู่กต้องตามบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตใน
เร่ืองท่ีก าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามท่ีได้รับใบอนุญาตนั้น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจ  ส่ังพกัใช้ใบอนุญาตได้
ภายในเวลาท่ีเห็นสมควร  แต่ต้องไมเ่กนิสิบห้าวัน  
          มาตรา 60 เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจออกค าส่ังเพกิถอนใบอนุญาตเมือ่ปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาต  
                    (1) ถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตต้ังแต่สองคร้ังขึ้นไปและมเีหตุท่ีจะต้องถูกส่ังพกัใช้ใบอนุญาตอกี 
                    (2) ต้องค าพพิากษาถึงท่ีสุดว่าได้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้  
                    (3) ไมป่ฏิบัติหรือปฏิบัติไมถู่กต้องตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อก าหนดของท้องถิ่นท่ีออก
ตามพระราชบัญญัตินี ้หรือเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตในเร่ืองท่ีก าหนดไว้เกีย่วกบัการประกอบกจิการตามท่ีได้รับใบอนุญาต 
และการไมป่ฏิบัติหรือการปฏิบัติไมถู่กต้องนั้นกอ่ให้เกดิอนัตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมผีลกระทบต่อ
สภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกบัการด ารงชีพของประชาชน 
          มาตรา 61 ค าส่ังพกัใช้ใบอนุญาตและค าส่ังเพกิถอนใบอนุญาตให้ท าเป็นหนังสือแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตทราบ  ใน
กรณีท่ีไมพ่บผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาต  ไมย่อมรับค าส่ังดังกล่าวให้ส่งค าส่ังโดยทางไปรษณีย์ตอบรับหรือให้ปิดค าส่ัง
นั้นไว้ในท่ีเปิดเผยเห็นได้ง่าย  ณ ภูมลิ าเนาหรือส านักท าการงานของผู้รับใบอนุญาต  และให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นได้ทราบ
ค าส่ังแล้วต้ังแต่เวลาท่ีค าส่ังไปถึง  หรือวันปิดค าส่ัง  แล้วแต่กรณี  
          มาตรา 62 ผู้ถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาตจะขอรับใบอนุญาตส าหรับการประกอบกจิการท่ีถูกเพกิถอนใบอนุญาตอกี
ไมไ่ด้จนกว่าจะพน้ก าหนดหนึ่งปีนับแต่วันท่ีถูกส่ังเพกิถอนใบอนุญาต  
 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ  

ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร  
 

ผู้ขอรับใบอนญุาตยืน่ค า
ขอรับใบอนญุาตจ 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

1 ชัว่โมง เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ให้ระบไุปตาม
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ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

เจ้าหน้าทีแ่จ้งต่อผู้ยืน่ค า
ขอให้แก้ไข /เพ่ิมเติมเพ่ือ
ด าเนินการหากไมส่ามารถ
ด าเนินการได้ในขณะนัน้ให้
จดัท าบนัทกึความบกพร่อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยืน่เพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาทีก่ าหนดโดยให้
เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ยืน่ค าขอลง
นามไว้ในบนัทกึนัน้ด้วย  
 
 

บริบทของท้องถ่ิน  
2. หากผู้ขอ
ใบอนญุาตไม่
แก้ไขค าขอหรือไม่
ส่งเอกสารเพ่ิมเติม
ให้ครบถ้วนตามที่
ก าหนดในแบบ
บนัทกึความ
บกพร่องให้
เจ้าหน้าทีส่่งคืนค า
ขอและเอกสาร
พร้อมแจ้งเป็น
หนงัสือถงึเหตแุหง่
การคืนด้วยและ
แจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์ (อทุธรณ์
ตามพ.ร.บ. วธีิ
ปฏบิตัิราชการทาง
ปกครองพ .ศ. 
2539)) 

3) 

การพิจารณา  
 

เจ้าหน้าทีต่รวจสถานทีด้่าน
สุขลักษณะ 
กรณีถกูต้องตามหลักเกณฑ์
ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนญุาต  
กรณีไมถ่กูต้องตาม
หลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ
แนะน าให้ปรับปรุงแก้ไข

20 วนั  เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน  
2. กฎหมาย
ก าหนดภายใน  
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ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ด้านสุขลักษณะ 
 
 

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) 

- 
 

การแจ้งค าสัง่ออก
ใบอนญุาต/ค าสัง่ไม่
อนญุาต  
     1. กรณีอนญุาต  
มีหนงัสือแจ้งการอนญุาต
แกผู่้ ขออนญุาตทราบเพ่ือ
มารับใบอนญุาตภายใน
ระยะเวลาทีท้่องถ่ินก าหนด
หากพ้นก าหนดถือวา่ไม่
ประสงค์จะรับใบอนญุาต
เว้นแต่จะมีเหตหุรือข้อแก้
ตวัอนัสมควร  
     2. กรณีไมอ่นญุาต  
แจ้งค าสัง่ไมอ่อกใบอนญุาต
จ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทาง
สาธารณะแกผู่้ ขออนญุาต

8 วนั เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน  
2.ในกรณีทีเ่จ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ไมอ่าจออก
ใบอนญุาตหรือยงั
ไมอ่าจมีค าสัง่ไม่
อนญุาตได้ภายใน 
30 วนันบัแต่วนัที่
เอกสารถกูต้อง
และครบถ้วนให้
แจ้งการขยายเวลา
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ที่ ประเภทขัน้ตอน  
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบพร้อมแจ้งสิทธิในการ
อทุธรณ์  
 
 

ให้ผู้ ขออนญุาต
ทราบทกุ 7 วนั
จนกวา่จะ
พิจารณาแล้วเสร็จ
พร้อมส าเนาแจ้ง
ส านกัก.พ.ร. 
ทราบ ) 

5) 

- 
 

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

1 วนั เทศบาลเมือง
นราธิวาส  

(1. ระยะเวลา
ให้บริการส่วน
งาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  
ให้ระบไุปตาม
บริบทของท้องถ่ิน  
2. กรณีไมช่ าระ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนดจะต้องเสีย
ค่าปรับเพ่ิมขึน้อีก
ร้อยละ 20 ของ
จ านวนเงินทีค้่าง
ช าระ ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30 วนั 
 

13. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่่านการด าเนินการลดขัน้ตอน  
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ  

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ  
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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 าหน่ายอาหาร 
(กรณีเร่ขายไม่
ต้องมีแผนที)่ 

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

2) 

ใบรับรองแพทย์
ของผู้ขอรับ
ใบอนญุาตและผู้
จ าหน่ายอาหาร
หรือเอกสาร
หลักฐานทีแ่สดง
วา่ผ่านการอบรม
หลักสูตร
สุขาภบิาลอาหาร 
(กรณีจ าหน่าย
สินค้าประเภท
อาหาร ) 

- 1 0 ฉบบั (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามทีร่าชการส่วน
ท้องถ่ินประกาศ
ก าหนด) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 

1) อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
     (ก) จ าหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หน่ึงที่ใดโดยปกติฉบบัละไม่เกิน 500 บาทต่อปี  
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     (ข) จ าหน่ายโดยลักษณะการเร่ขายฉบบัละไม่เกิน  50  บาทต่อปี  
 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ (ระบตุามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ) 
 

 
16. ช่องทางการร้องเรียน  

1) ช่องทางการร้องเรียน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทร.073511048 ต่อ 501-503 หรือ กองวชิาการและ
แผนงาน โทร.073516175 
หมายเหตุ(ระบสุ่วนงาน/หน่วยงานทีร่บัผิดชอบช่องทางการร้องเรียน ) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลัดส านกันายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบค าขอรับใบอนญุาต /ต่ออายใุบอนญุาต  
(เอกสาร/แบบฟอร์มให้เป็นไปตามข้อก าหนดของท้องถ่ิน ) 
 

 
18. หมายเหตุ 

- 
 

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

 

 
 

 


