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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร  
                                       พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 
กระทรวง :  - 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลพญาแมน 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่  

กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  (
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่ก่ียวข้อง: 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535       1. 
     2. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ ... (ระบุตามท่ีสวนราชการออกขอกําหนดของทองถ่ินท่ีบังคับใชในพ้ืนท่ี) 
     3. กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ... (ระบุตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับกิจการการนั้นๆ) 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหน่ายอาหารและ

สถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 20/05/2558 15:38  
11. ช่องทางการให้บริการ 
          สถานท่ีใหบริการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตามหลักการปฏิบัตินั้นสถานประกอบกิจการใด
ตั้งอยูในเขตทองถ่ินใดใหยืน่คําขอใบอนญุาตในเขตทองถ่ินนั้น  (ระบุกลุม/กอง/ฝาย ท่ีรับผิดชอบในการ
ใหบริการในเขตทองถ่ินนั้น) /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ   วันจันทร ถึง ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)           
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) (ระบุตามวนัเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
     1. หลักเกณฑ วิธีการ 

	

         ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน 200  
ตารางเมตร และมิใชเปนการขายของในตลาด ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงาน
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เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยยืน่คําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนด พรอมท้ังเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ิน ณ กลุม/กอง/ฝาย ท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
 
      2. เงื่อนไขในการยืน่คําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
          (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน  
    (2) สําเนาใบอนุญาต หรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 
          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของ
ทองถ่ิน) 
    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาต และตามแบบ
ท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน.... 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ  

ระบุตามบริบทของท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้) (

ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจัดต้ังสถานท่ีจําหนาย
อาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พื้นท่ีเกิน 200 ตารางเมตร พรอม
หลักฐานท่ีทองถิ่นกําหนด 

	

15 นาที ระบุฝายท่ี
รับผิดชอบโดยตรง (ตัวอยาง) 

 

2) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

    เจาหนาท่ีตรวจสอบความถกูตอง
ของคําขอ และความครบถวนของ
เอกสารหลักฐานทันที 
    กรณีไมถูกตอง/ครบถวน 
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคําขอใหแกไข/
เพิ่มเติมเพื่อดําเนินการ หากไม
สามารถดําเนินการไดในขณะน้ัน 
ใหจัดทําบันทึกความบกพรองและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
โดยใหเจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ช่ัวโมง ระบุฝายท่ี
รับผิดชอบโดยตรง (ตัวอยาง) 

หากผูขอใบอนุญาตไม
แกไขคําขอหรือไมสง
เอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวน ตามท่ีกําหนดใน
แบบบันทึกความบกพรอง
ใหเจาหนาท่ีสงคืนคําขอ
และเอกสาร พรอมแจงเปน
หนังสือถงึเหตุแหงการคืน
ดวย และแจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณตาม 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ. 2539) 

3) การพิจารณา เจาหนาท่ีตรวจดานสุขลักษณะ 
    กรณี

15 - 20 
ถูกตองตามหลักเกณฑดาน

สุขลักษณะ เสนอพิจารณาออก
 

วัน
(ตัวอยาง) 

ระบุฝายท่ี
รับผิดชอบโดยตรง 

กฎหมายกําหนดภายใน 30 
วัน นับแตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและครบถวน (ตาม 
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ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ใบอนุญาต 
     กรณีไมถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะ แนะนําใหปรับปรุง
แกไขดานสุขลักษณะ 
 

พ.ร.บ. การสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 มาตรา 56 และ 
พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2557) 

4) การแจงผล 
การพิจารณา 
 

    การแจงคําส่ังออกใบอนุญาต/
คําส่ังไมอนุญาต 
    1. กรณีอนญุาต 
        มีหนังสือแจงการอนุญาตแก   
ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลาท่ี
ทองถิ่นกําหนด หากพนกําหนดถือ
วาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวน
แตจะมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
        แจงคําส่ังไมออกใบอนุญาต
จัดต้ังสถานท่ีจําหนายอาหารและ
สถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร แกผูขออนุญาตทราบ 
พรอมแจงสิทธใินการอุทธรณ 

1 - 5 วัน ระบุฝายท่ี
รับผิดชอบโดยตรง (ตัวอยาง) 

ในกรณีท่ีเจาพนักงาน
ทองถิ่น ไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําส่ังไมอนุญาตไดภายใน 
30 วัน นับแตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและครบถวน ให
แจงการขยายเวลาใหผูขอ
อนุญาตทราบทุก 7 วัน 
จนกวาจะพิจารณาแลว
เสร็จ พรอมสําเนาแจง
สํานัก ก.พ.ร. ทราบ) 

5) - 
 

    ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมีคําส่ัง
อนุญาต) 
    ผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถิ่นกําหนด  
พรอมรับใบอนญุาต  

1 - 5 วัน ระบุฝายท่ี
รับผิดชอบโดยตรง (ตัวอยาง) 

กรณีไมชําระตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด จะตอง
เสียคาปรับเพิ่มข้ึนอีกรอย
ละ 20 ของจํานวนเงินท่ี
คางชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   15 - 30 วัน 
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ (พรอมระบุจํานวนเอกสารท่ีตองมายื่น) 
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

ท่ี 
ฉบับจริง 

หมายเหตุ 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 0 ฉบับ 1) - 

2) สําเนาทะเบียนบาน - 0 0 ฉบับ -  
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยืน่เพิ่มเติม (พรอมระบุจํานวนเอกสารท่ีตองมายื่น) 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

ท่ี รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง ยื่นเพิ่มเติม 

หมายเหตุ 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวของ เชน 
สําเนาใบอนุญาต
ส่ิงปลูกสรางอาคาร
ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร
ของสถาน
ประกอบการ 

- 0 0 ฉบับ 1) (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกําหนด) 

ใบรับรองแพทย
ของผูขอรับ
ใบอนุญาต ผูชวย
จําหนายอาหารและ
ผูปรุงอาหาร 

- 0 0 ฉบับ 2) ( เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ 
ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกําหนด) 

16. ค่าธรรมเนียม 
         อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จําหนายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พื้นท่ีเกิน 200 
ตารางเมตร ฉบับละไมเกิน 3,000 บาทตอป (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
17. ช่องทางการรอ้งเรียน 

ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลพญาแมน 

หมายเหตุ - 

1) 

  

	

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  (ตัวอย่าง) 
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แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 
(เอกสาร/แบบฟอรม ใหเปนไปตามขอกําหนดของถิ่น) 

1) 

แบบ นส.3/1 หนังสือแจงความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองนํามายื่นเพิ่มเติม ตามมาตรา 8 
แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซ่ึงตองจัดทํา
หนังสือแจงภายในวันท่ีมายืน่คําขอใบอนญุาตหรือขอตอใบอนุญาต 

2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 
แบบคําขอรบัใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกิจการ .......................................................................... 
 

   
       เขียนท่ี …………………………………….. 
       วันท่ี ………. เดอืน…………………..พ.ศ………… 
 1. 

	

ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาติ ……………………………..…….……. 
โดย......................................................................................................................ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคล 
ปรากฏตาม
........................................................................................................................................................... 
อยูบานเลขท่ี ………..……. หมูท่ี ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 
แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …………….….………………………. 
จังหวดั ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

) าท่ีกรอกาหนเจ(

คําขอเลขท่ี ........../............ 
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2. พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี ้
 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 
 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสือใหความเหน็ชอบการ

ประเมินผล  กระทบตอส่ิงแวดลอม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอ่ืนท่ีจําเปน 
 ใบมอบอํานาจ (ในกรณีท่ีมีการมอบอํานาจ) 
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนติิบุคคล 
 หลักฐานท่ีแสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
 เอกสารหลักฐานอ่ืนๆ ตามท่ีราชการสวนทองถ่ินประกาศกําหนด คือ 
 1) ........................................................................................... 
 2) .......................................................................................... 

 

ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจริงทุกประการ  
 
 
 
 

      (ลงช่ือ) ………………………………. ผูขออนุญาต 
              ( ………………………………. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนของเจาหนาท่ี 
ใบรบัคําขอรบัใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเร่ืองเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. 
.................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 

	

     2)..................................................................................... 
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     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรบัคําขอรบัใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขท่ี ...................................................ไดรับเร่ืองเม่ือวันท่ี .................... เดือน ......................พ.ศ. 
.................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 
     ไมครบ 
     1) ..................................................................................... 
     2)..................................................................................... 
     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 
                         (..............................................) 
                                                     ตําแหนง ............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 
 

หนังสือแจงความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีตองมาย่ืนเพ่ิมเติม 

ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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ซ่ึงตองจัดทําหนังสือแจงภายในวันท่ีมาย่ืนคําขอใบอนุญาตหรือขอตอใบอนุญาต 
 
 
          (แบบ นส.3/1) 
 
ที่............/................      สํานักงาน............................................... 
      วันที่.........เดือน..............................พ.ศ. ........................... 
 
เรื่อง ขอแกไขความไมถูกตองหรือไมสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต/คําขอตออายุใบอนุญาต สงเอกสารหรือหลักฐาน 
 เพ่ิมเติม 
เรียน ......................................................................... 
  ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือประกอบกิจการ
........................................... 
.....................................................................เมื่อวันที่........................................................ น้ัน 
  เจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจคําขอของทานแลวพบวาคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณดังน้ี 
   1) ............................................................................... 
   2) ............................................................................... 
   3) ............................................................................... 
   4) ............................................................................... 
   5) ............................................................................... 
  จึงขอแจงใหทานทราบเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือสมบูรณ และสงเอกสารหรือหลักฐาน
เพิ่มเติมภายใน ........ วันนับแตวันที่ไดไดลงนามรับทราบในบันทึกขอความน้ี  หากทานไมดําเนินการแกไขคําขอหรือสง
เอกสารหรือหลักฐานเพ่ิมเติมใหครบถวนภายในเวลาดังกลาว จะถือวาทานไมประสงคที่จะใหเจาหนาที่ดําเนินการตามคํา
ขอตอไปและ    จะสงคืนคําขอพรอมเอกสารหรือหลักฐานใหแกทาน 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไปดวย 
 
 
 

      (ลงช่ือ)............................................รับทราบ 
              (............................................) 
      ตําแหนง........................................................ 
เจาหนาที่ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)............................................รับทราบ 
        (............................................) 
ผูยื่นคําขอใบอนุญาต/คําขอตออายุใบอนุญาต 
วันที่.............เดือน.................พ.ศ. ...........   
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19. หมายเหตุ :  

แผนภูมิ แสดงข้ันตอนการยืน่ขอใบอนุญาต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

 
  

1 
หมายถึง คําขอถูกตองและเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน 

 าระํางชนเงินท่ีคํานว ของจึ้นอีกรอยละ 20เพ่ิมข

  (5) ผูประกอบการเสียคาธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนด 
* กรณีไมชําระตามระยะเวลาที่กําหนด จะตองเสียคาปรับ

(4)  เจาพนักงาน
ทองถิ่น   

(1) ผูประกอบการย่ืนคําขอพรอม
หลักฐานตามท่ีระบุในคูมือประชาชน
   ี่

(2)  เจาหนาท่ีตรวจสอบความถูกตอง
ของคําขอและความถูกตองครบถวน
ของเอกสารหลกัฐาน 

(3) เจาพนักงานทองถิ่น มอบใหเจา
พนักงานสาธารณสุขตรวจดานสุขลักษณะ 

(ขยายไดครั้งละไมเกิน 7 

แนะนําตอผูยื่นคําขอใหแกไข 
/แจงใหเพิ่มเติมทันที นับแตวันท่ี
ไดรับคําขอ 

กรณีไมถูกตอง/
ครบถวน 

กรณีถูกตองและครบถวน กรณีท่ีสามารถแกไข/
เพิ่มเติมไดในขณะน้ัน    
ใหแจงเพ่ือดําเนินการ 

กรณีท่ีไมอาจดําเนินการไดใน
ขณะน้ัน ใหบันทึกความบกพรอง
และเอกสารท่ีตองยื่นเพิ่มเติม  

ภายใน 30 วัน 2 

ถูกตองตามหลักเกณฑ  
ดานสุขลักษณะ 

ไมถูกตองตามหลักเกณฑ  
ดานสุขลักษณะ 

แนะนําใหปรับปรุง 
ดานสุขลักษณะ 

เจาหนาท่ีจะปฏิเสธไมดําเนินการตามคําขอ  
เพราะเหตยังขาดเอกสารอีกมิได 

แกไขคําขอ/จัดสง
เอกสารตามท่ีระบุใน
การแจงครบถวนแลว 

กรณีไมแกไขคําขอ/ 
สงเอกสารเพ่ิมเติมให

ครบถวน 

ใหเจาหนาท่ีสงคืนคําขอ 
และเอกสารหลกัฐาน 

พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 3  
าวินการดังกลันทึกการดําเนและบ

ไมถูกตอง 
ตามหลักเกณฑดาน

 (4)  
    มีคําส่ังไมอนุญาต 

ิอทธรณ งสิทธอมแจ(พร

เจาพนักงานทองถิ่น  

2 หมายถึง เจาพนักงานทองถ่ินตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันไดรับคําขอถูกตองและครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมอืประชาชน 

 

หากมีเหตุไมอาจออกใบอนุญาตไดใหขยายเวลาไดคร้ังละไมเกิน 7 วัน จนพิจารณาแลวเสร็จ ตาม พ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
ทางราชการ พ.ศ. 2558 

3 หมายถึง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งคนืคําขอตอเจาพนักงานทองถ่ินผูออกคาํสั่ง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่ง ตามกฎหมายวาดวยวิธปีฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
4 หมายถึง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบ
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วันท่ีพิมพ 08/06/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. 
(OPDC) 

จัดทําโดย ลิลล่ี สุวามีน 
อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
 


