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คูมือสําหรับประชาชน 

ตามพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

กระบวนงาน   :   การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 

 

 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลปะโด  อําเภอมายอ  จังหวัดปตตานี 

โทรศัพท / โทรสาร 0-7371-9826 
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คูมอืสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบรหิารสวนตําบล.... / เทศบาล.... 

กระทรวง :  - 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบรหิารสวนตําบล.... / เทศบาล.... 

3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที่ใหบรกิารในสวนภูมภิาคและสวนทองถิ่น  

(กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

     1. พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

     2. กฎกระทรวงวาดวยสุขลักษณะของตลาด พ.ศ. 2551 

     3. ขอบัญญัต/ิเทศบัญญัต ิ... (ระบุตามที่สวนราชการออกขอกําหนดของทองถิ่นที่บังคับใชในพื้นที่) 

     4. กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ... (ระบุตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับกจิการการนัน้ๆ) 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  30 วัน  

9. ขอมูลสถติิ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ช่ืออางองิของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 20/05/2558 

14:45 

11. ชองทางการใหบรกิาร 

          สถานที่ใหบรกิาร องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยตามหลักการปฏบิัตินัน้สถานประกอบ

กจิการใดตัง้อยูในเขตทองถิ่นใดใหยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตทองถิ่นนัน้  (ระบุกลุม/กอง/ฝาย ที่

รับผิดชอบในการใหบริการในเขตทองถิ่นนัน้) /ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

          ระยะเวลาเปดใหบริการ   วันจันทร ถงึ ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตัง้แตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มพีักเที่ยง) (ระบุตามวันเวลาที่ทองถิ่นเปดใหบรกิาร) 

12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข (ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

     1. หลักเกณฑ วธิกีาร 
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         ผูใดประสงคขอใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด (ยกเวน กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรอื

องคกรของรัฐที่ไดจัดตั้งตลาดขึ้นตามอํานาจหนาที่ แตตองปฏบิัตติามขอกําหนดของทองถิ่น) ตองยื่น

ขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่

กฎหมายกําหนด พรอมทัง้เอกสารประกอบการขออนุญาตตามขอกําหนดของทองถิ่น ณ กลุม/กอง/

ฝาย ที่รับผิดชอบ (ระบุ) 

 

      2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไวในขอกําหนดของทองถิ่น) 

          (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารที่ถูกตองและครบถวน  

    (2) สําเนาใบอนุญาต หรอืเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

          (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ ตองถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนด

ของทองถิ่น) 

    (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาต และ

ตามแบบที่ราชการสวนทองถิ่นกําหนดไวในขอกําหนดของทองถิ่น.... 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ  

(ระบุตามบรบิทของทองถิ่น แตตองไมเกนิระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดไว) 

ที่ ประเภท

ขัน้ตอน 

รายละเอยีดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด พรอม

หลักฐานที่ทองถ่ินกําหนด 

15 นาท ี

(ตัวอยาง) 

ระบุฝายที่

รับผดิชอบโดยตรง 

 

2) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

    เจาหนาทีต่รวจสอบความ

ถูกตองของคําขอ และความ

ครบถวนของเอกสารหลักฐานทันท ี

    กรณไีมถูกตอง/ครบถวน 

เจาหนาที่แจงตอผูยื่นคําขอให

แกไข/เพิ่มเตมิเพื่อดําเนนิการ หาก

ไมสามารถดาํเนนิการไดในขณะนัน้ 

ใหจัดทาํบันทกึความบกพรองและ

รายการเอกสารหรอืหลักฐานยื่น

เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาที่กําหนด 

โดยใหเจาหนาที่และผูยืน่คําขอลง

นามไวในบนัทกึนัน้ดวย 

1 ช่ัวโมง 

(ตัวอยาง) 

ระบุฝายที่

รับผดิชอบโดยตรง 

หากผูขอใบอนุญาตไม

แกไขคําขอหรอืไมสง

เอกสารเพิ่มเตมิให

ครบถวน ตามที่

กําหนดในแบบบันทกึ

ความบกพรองให

เจาหนาทีส่งคืนคําขอ

และเอกสาร พรอม

แจงเปนหนงัสอืถึงเหตุ

แหงการคืนดวย และ

แจงสทิธใินการ

อุทธรณ (อุทธรณตาม 

พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง 
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ที่ ประเภท

ขัน้ตอน 

รายละเอยีดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

พ.ศ. 2539) 

3) การพจิารณา 

 

เจาหนาทีต่รวจดานสุขลักษณะ 

    กรณถูีกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะ เสนอพจิารณา

ออกใบอนุญาต 

     กรณไีมถูกตองตามหลักเกณฑ

ดานสุขลักษณะ แนะนําใหปรับปรุง

แกไขดานสุขลักษณะ 

 

15 - 20 วัน

(ตัวอยาง) 

ระบุฝายที่

รับผดิชอบโดยตรง 

กฎหมายกําหนด

ภายใน 30 วัน นับแต

วันที่เอกสารถูกตอง

และครบถวน (ตาม 

พ.ร.บ. การ

สาธารณสุข พ.ศ. 

2535 มาตรา 56 และ 

พ.ร.บ. วธิปีฏบิตัิ

ราชการทางปกครอง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557) 

 

 

 

 

 

 

4) การแจงผล 

การพจิารณา 

 

    การแจงคําสั่งออกใบอนุญาต/

คําสั่งไมอนุญาต 

    1. กรณอีนุญาต 

        มหีนังสอืแจงการอนุญาตแก   

ผูขออนุญาตทราบเพื่อมารับ

ใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่

ทองถ่ินกําหนด หากพนกําหนดถอื

วาไมประสงคจะรับใบอนุญาต เวน

แตจะมเีหตุหรอืขอแกตัวอันสมควร 

    2. กรณไีมอนุญาต 

        แจงคําสัง่ไมออกใบอนญุาต

จัดตัง้ตลาดแกผูขออนุญาตทราบ 

พรอมแจงสทิธใินการอุทธรณ 

1 - 5 วัน 

(ตัวอยาง) 

ระบุฝายที่

รับผดิชอบโดยตรง 

ในกรณทีี่เจาพนักงาน

ทองถ่ิน ไมอาจออก

ใบอนุญาตหรอืยังไม

อาจมคํีาสั่งไมอนญุาต

ไดภายใน 30 วัน นับ

แตวันที่เอกสารถูกตอง

และครบถวน ใหแจง

การขยายเวลาใหผูขอ

อนุญาตทราบทุก 7 วัน 

จนกวาจะพจิารณา

แลวเสร็จ พรอมสําเนา

แจงสํานัก ก.พ.ร. 

ทราบ) 

5) - 

 

    ชําระคาธรรมเนยีม (กรณมีี

คําสั่งอนุญาต) 

    ผูขออนุญาตมาชําระ

1 - 5 วัน 

(ตัวอยาง) 

ระบุฝายที่

รับผดิชอบโดยตรง 

กรณไีมชําระตาม

ระยะเวลาที่กําหนด 

จะตองเสยีคาปรับ
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ที่ ประเภท

ขัน้ตอน 

รายละเอยีดของขัน้ตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผดิชอบ 

หมายเหต ุ

คาธรรมเนยีมตามอัตราและ

ระยะเวลาที่ทองถ่ินกําหนด  

พรอมรับใบอนุญาต  

เพิ่มขึ้นอกีรอยละ 20 

ของจํานวนเงนิที่คาง

ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   15 - 30 วัน 

14. งานบรกิารนี้ ผานการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ (พรอมระบุจํานวนเอกสารที่ตองมายื่น) 

ที ่
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐ ผูออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 0 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบยีน

บาน 

- 0 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเตมิ (พรอมระบุจํานวนเอกสารที่ตองมายื่น) 

ที่ รายการเอกสาร 

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาต

ตามกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของ เชน 

สําเนาใบอนุญาต

สิ่งปลูกสราง

อาคาร หรอื

หลักฐานแสดงวา

อาคารนัน้สามารถ

ใชประกอบการได

ตามกฎหมายวา

- 0 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

สวนทองถิ่น

กําหนด) 
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ที่ รายการเอกสาร 

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

ดวยการควบคุม

อาคาร 

2) แผนที่โดยสังเขป

แสดงสถานที่ตั้ง

ตลาด 

- 0 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

สวนทองถิ่น

กําหนด) 

3) ใบรับรองแพทย

ของผูขายของและ

ผูชวยขายของใน

ตลาดหรือ

หลักฐานที่แสดง

วาผานการอบรม

เรื่องสุขาภบิาล

อาหาร ตาม

หลักสูตรที่ทองถิ่น

กําหนด 

- 0 0 ฉบับ (เอกสารและ

หลักฐานอื่นๆ 

ตามที่ราชการ

สวนทองถิ่น

กําหนด) 

16. คาธรรมเนียม 

         อัตราคาธรรมเนยีมใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ฉบับละไมเกิน 2,000 บาทตอป (ระบุตามขอกําหนด

ของทองถิ่น) 

17. ชองทางการรองเรยีน 

1) ชองทางการรองเรยีน แจงผานศูนยรับเรื่องรองเรยีน ตามชองทางการใหบรกิารของสวนราชการนัน้ๆ 

หมายเหตุ (ระบุสวนงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบ ชองทางการรองเรยีน) 

2) ชองทางการรองเรยีน ศูนยบรกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  (ตัวอยาง) 

1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรม ใหเปนไปตามขอกําหนดของถิ่น) 
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2) แบบ นส.3/1 หนังสอืแจงความบกพรองและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ตองนํามายื่นเพิ่มเตมิ ตาม

มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 ซึ่งตองจัดทําหนังสอืแจงภายในวันที่มายื่นคําขอใบอนุญาตหรอืขอตอใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1 

แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

ประกอบกจิการ .......................................................................... 

 

   

       เขยีนที่ …………………………………….. 

       วันที่ ………. เดอืน…………………..พ.ศ………… 

 1. ขาพเจา ………………………………………..อายุ……………….. ป  สัญชาต ิ……………………………..…….……. 

โดย......................................................................................................................ผูมอีํานาจลงนาม

แทนนติบิุคคล 

ปรากฏตาม

........................................................................................................................................................... 

อยูบานเลขที่ ………..……. หมูที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….….. 

แขวง/ตําบล ………………………. เขต/อําเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …………….….………………………. 

จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท ……………………………………………………………………………………... 

2. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลวดังนี้ 

 สําเนาบัตรประจําตัว …………..………….. (ประชาชน/ขาราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ) 

คําขอเลขท่ี ........../............ 

(เจาหนาท่ีกรอก) 
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 สําเนาใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยควบคุมอาคาร หนังสอืใหความเห็นชอบการ

ประเมนิผล  กระทบตอสิ่งแวดลอม หรอืใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จําเปน 

 ใบมอบอํานาจ (ในกรณทีี่มีการมอบอํานาจ) 

 สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนเปนนติบิุคคล 

 หลักฐานที่แสดงการเปนผูมีอํานาจลงนามแทนนติบิุคคล 

 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการสวนทองถิ่นประกาศกําหนด คอื 

 1) ........................................................................................... 

 2) .......................................................................................... 
 

 ขอรับรองวาขอความในคําขอนี้เปนความจรงิทุกประการ 

 

 

 
 

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

              ( ………………………………. ) 

 

 

 

 

สวนของเจาหนาที่ 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดอืน ......................พ.ศ. 

.................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ 

     1) ..................................................................................... 

     2)..................................................................................... 

     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 
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                         (..............................................) 

                                                     ตําแหนง ............................................... 

 

 

 

สวนของผูขอรับใบอนุญาต 
ใบรับคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

 
เลขที่ ...................................................ไดรับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดอืน ......................พ.ศ. 

.................... 
ตรวจสอบแลว เอกสารหลักฐาน  ครบ 

     ไมครบ 

     1) ..................................................................................... 

     2)..................................................................................... 

     3) ..................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ) ……………………………………………. 

                         (..............................................) 

                                                     ตําแหนง ............................................... 

 

เอกสารหมายเลข 2 

 

หนังสือแจงความบกพรองและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ตองมายื่นเพิ่มเติม 

ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 

2558 

ซึ่งตองจัดทําหนังสอืแจงภายในวันที่มายื่นคําขอใบอนุญาตหรอืขอตอใบอนุญาต 

 

 

          (แบบ นส.3/1) 

 

ท่ี............/................      สํานักงาน............................................... 

      วันท่ี.........เดอืน..............................พ.ศ. ........................... 
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เร่ือง ขอแกไขความไมถกูตองหรือไมสมบูรณของคําขอรับใบอนุญาต/คําขอตออายุใบอนุญาต สงเอกสารหรือ

หลักฐาน 

 เพิ่มเติม 

เรียน ......................................................................... 

  ตามท่ีทานไดยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นเพือ่ประกอบกจิการ

........................................... 

.....................................................................เมื่อวันท่ี........................................................ นัน้ 

  เจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจคาํขอของทานแลวพบวาคําขอไมถกูตองหรือไมสมบูรณดังน้ี 

   1) ............................................................................... 

   2) ............................................................................... 

   3) ............................................................................... 

   4) ............................................................................... 

   5) ............................................................................... 

  จึงขอแจงใหทานทราบเพื่อดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือสมบูรณ และสงเอกสารหรือหลักฐาน

เพิ่มเติมภายใน ........ วันนับแตวันท่ีไดไดลงนามรับทราบในบันทึกขอความน้ี  หากทานไมดําเนินการแกไขคําขอหรือสง

เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวนภายในเวลาดังกลาว จะถือวาทานไมประสงคท่ีจะใหเจาหนาท่ีดําเนินการ

ตามคําขอตอไปและ    จะสงคนืคําขอพรอมเอกสารหรือหลักฐานใหแกทาน 

  จงึเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไปดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. หมายเหตุ :  

แผนภูม ิแสดงขัน้ตอนการยื่นขอใบอนุญาต 
 

 

 

 

 

 

 

(1) ผูประกอบการยื่นคําขอพรอม
หลักฐานตามที่ระบุในคูมือประชาชน
ตอเจาหนาที่  

(2)  เจาหนาที่ตรวจสอบความถูกตอง
ของคําขอและความถูกตองครบถวนของ
เอกสารหลักฐาน 

แนะนาํตอผูยื่นคําขอใหแกไข 
/แจงใหเพิ่มเติมทันที นับแตวนัที่
ไดรับคําขอ 
 

กรณีไมถูกตอง/
ครบถวน 

(ลงช่ือ)............................................รับทราบ 
        (............................................) 
ผูยื่นคําขอใบอนุญาต/คําขอตออายุใบอนุญาต 
  วันท่ี.............เดือน.................พ.ศ. ........... 

      (ลงช่ือ)............................................รับทราบ 
              (............................................) 
      ตําแหนง........................................................ 
เจาหนาท่ีผูซึ่งไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
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วันที่พมิพ 08/06/2558 

สถานะ รออนุมัตขิัน้ที่ 2 โดย

สํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

  (5) ผูประกอบการเสียคาธรรมเนียมตามอัตรา
และระยะเวลาท่ีราชการสวนทองถ่ินกําหนด 
* กรณีไมชําระตามระยะเวลาท่ีกําหนด จะตองเสีย

คาปรับเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระ 

(4)  เจาพนักงานทองถ่ิน   
    ออกใบอนุญาต 
 

(3) เจาพนักงานทองถ่ิน มอบใหเจาพนักงาน
สาธารณสุขตรวจดานสุขลักษณะ 

(4)  เจาพนักงานทองถ่ิน   
    มีคําสั่งไมอนุญาต 
(พรอมแจงสิทธิอุทธรณ 4) 

 

กรณีถูกตองและครบถวน 1 กรณีที่สามารถแกไข/
เพิ่มเติมไดในขณะนัน้    
ใหแจงเพื่อดําเนินการ 

กรณีที่ไมอาจดําเนนิการไดใน
ขณะนั้น ใหบนัทึกความบกพรอง

และเอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม  
ตามแบบ น.ส 3/1 

(ขยายไดครั้งละไมเกิน 7 วัน) 

ภายใน 30 วัน 2 

ถูกตองตามหลักเกณฑ  
ดานสุขลักษณะ 

ไมถูกตองตามหลักเกณฑ  
ดานสุขลักษณะ 

แนะนาํใหปรับปรุง 
ดานสุขลักษณะ 

ไมถูกตอง 
ตามหลักเกณฑดานสุขลักษณะ 

เจาหนาที่จะปฏิเสธไมดําเนนิการตามคําขอ  
เพราะเหตุยังขาดเอกสารอีกมิได 

แกไขคําขอ/จัดสง

เอกสารตามที่ระบุใน
การแจงครบถวนแลว 

กรณีไมแกไขคําขอ/ 

สงเอกสารเพิ่มเติมให
ครบถวน 

ใหเจาหนาที่สงคืนคําขอ 
และเอกสารหลักฐาน 

พรอมแจงสิทธิในการอุทธรณ 3  

และบนัทึกการดําเนนิการดังกลาวไว 

1 
หมายถึง คําขอถูกตองและเอกสารครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

2 หมายถึง เจาพนกังานทองถิ่นตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันไดรับคําขอถูกตองและครบถวนตามที่ระบุไวในคูมือประชาชน 

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

3 หมายถึง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังคืนคําขอตอเจาพนกังานทองถิ่นผูออกคําส่ัง ภายใน 15 วัน นบัแตวันที่รับทราบคําส่ัง ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
4 หมายถึง ผูนั้นมีสิทธิอุทธรณคําส่ังไมออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ภายใน 30 วัน นับแตวันรับทราบคําส่ัง  

             ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
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จัดทําโดย ลลิลี่ สุวามีน 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 


