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คู่มือสําหรับประชาชน: การต่ ออายุใบอนุญาตเป็ นผู้จาํ หน่ ายสินค้ าในที่หรือทางสาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาลสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง ค่าธรรมเนียมสําหรับการดําเนิ นกิ จการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
(ฉบับที2่ )พ.ศ.2548
2)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการจํ าหน่ายสิ นค้าในทีห่ รื อทางสาธารณะ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื ่อง กํ าหนดจุดผ่อนผันให้ทําการค้าหาบเร่ – แผงลอย ลงวันที ่ 31 พฤษภาคม 2548

4)

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

5)

พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมื อง พ.ศ. 2535

6)

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการจํ าหน่ายสินค้าในทีห่ รื อทางสาธารณะ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2551

7)

ระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการจํ าหน่ายสินค้าในทีห่ รื อทางสาธารณะ พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ.2535
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
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จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ สํานักงานเขตบึง
กุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายสิ่ งแวดล้อมและสุขาภิ บาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี
ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด))
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ที่หรื อทางสาธารณะหมายความว่าสถานที่หรื อทางซึง่ มิใช่เป็ นของเอกชนและประชาชนสามารถใช้ ประโยชน์หรื อใช้
สัญจรได้ บริ เวณที่หรื อทางสาธารณะที่ตงวางจํ
ั้
าหน่ายสินค้ า ต้ องเป็ นที่หรื อทางสาธารณะที่ประกาศเป็ นจุดผ่อนผันตาม
พระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ.2535
พระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 41 กําหนดให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น มีหน้ าที่ควบคุมดูแลที่หรื อทาง
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ใช้ สอยของประชาชนทัว่ ไป ซึง่ ถือได้ วา่ เป็ นหน้ าที่หลักที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะต้ องรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนผู้สญ
ั จรไปมาเป็ นสําคัญ การที่จะอนุญาตให้ มีการจําหน่ายสินค้ าในพื ้นที่ใด จึงต้ องพิจารณา
โดยรอบคอบและเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม
ตามมาตรา 41 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข พ.ศ. 2535 กฎหมายบังคับให้ ผ้ จู ําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทาง
สาธารณะ ไม่วา่ จะเป็ นการจําหน่ายโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้ าในที่หนึง่ ที่ใดเป็ นปกติ หรื อเร่ขาย จะต้ องขออนุญาต
ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก่อนดําเนินกิจการ ซึง่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะระบุชนิดหรื อประเภทสินค้ า ลักษณะวิธีการจําหน่าย
้ ้ เพราะการจําหน่ายสินค้ าแต่ละ
และสถานที่จะจัดวางสินค้ า และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ในใบอนุญาตก็ได้ ทังนี
ประเภท โดยเฉพาะเรื่ องอาหาร นํ ้าดื่ม จะมีความเสีย่ งต่อการปนเปื อ้ นของเชื ้อโรค และสิง่ สกปรกได้ ง่าย และเกี่ยวพันกับ
ลักษณะ วิธีการขายประเภทสินค้ า ลักษณะวิธีการจําหน่าย หรื อสถานที่จดั วางสินค้ า ซึง่ จะมีผลต่อการระบาดของโรคได้
ง่ายด้ วยและในการเปลีย่ นแปลงประเภท ลักษณะวิธีการหรื อสถานที่จําหน่ายสินค้ า ผู้ได้ รับใบอนุญาตจะต้ องแจ้ งต่อเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นก่อนดําเนินการเปลีย่ นแปลง ซึง่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะได้ จดแจ้ งในใบอนุญาตต่อไป ตามมาตรา 41

3/10

วรรค 4
ตามมาตรา 54 ใบอนุญาตเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะที่ออกให้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารสาธารณสุข
พ.ศ. 2535 ให้ มีอายุหนึง่ ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต และให้ ใช้ ได้ เพียงในเขตอํานาจของราชการส่วนท้ องถิ่นที่ออก
ใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุเมื่อได้ ยื่นคําขอพร้ อมกับเสียค่าธรรมเนียม
แล้ วให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุใบอนุญาต

ผู้ประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ ให้ ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตจากเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นด้ วยตนเอง ภายใน 90 วัน ก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ พร้ อมชําระค่าธรรมเนียม ตามแบบที่
กรุงเทพมหานครกําหนด พร้ อมกับเอกสารหลักฐานตามรายการที่ระบุในคูม่ ือนี ้ ณ ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล
สํานักงานเขต ที่สถานประกอบกิจการตังอยู
้ ่
เมื่อได้ ยื่นคําขอพร้ อมชําระค่าธรรมเนียมแล้ ว ให้ ประกอบกิจการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่ตอ่ อายุ
ใบอนุญาต หากมายื่นขอต่อใบอนุญาตแล้ ว ไม่ชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตตามกําหนด เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจ
ปรับฐานชําระค่าธรรมเนียมล่าช้ า ร้ อยละ 20 ของค่าธรรมเนียมที่ค้างชําระ กรณีที่ผ้ ปู ระกอบการค้ างชําระค่าธรรมเนียม
ติดต่อกันเกินกว่าสองครัง้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ นู นหยุ
ั ้ ดการดําเนินกิจการไว้ จนกว่าจะได้ เสียค่าธรรมเนียม
และค่าปรับจนครบจํานวน หรื อกรณียื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิ ้นอายุแล้ ว ต้ องดําเนินการขออนุญาต
ใหม่ โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตและผู้ช่วยจําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ ต้ องอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไข ดังนี ้
1) เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
2) ต้ องเป็ นผู้ค้าตามบัญชีผ้ คู ้ าของสํานักงานเขตที่ผา่ นการพิสจู น์สทิ ธิของผู้ค้า และได้ รับการประกาศรายชื่อเป็ นผู้มีสทิ ธิ
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ และต้ องจําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะอยูจ่ ริ ง
ในพื ้นที่ที่ยื่นคําขอ
3) ต้ องไม่เป็ นโรคติดต่อหรื อพาหะของโรคติดต่อ ดังต่อไปนี ้
(1) วัณโรค
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(2) อหิวาตกโรค
(3) ไข้ รากสาดน้ อย (ไทฟอยด์)
(4) โรคบิด
(5) ไข้ สกุ ใส
(6) โรคคางทูม
(7) โรคเรื อ้ น
(8) โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ
(9) โรคตับอักเสบที่เกิดจากไวรัส
(10) โรคอื่น ๆ ตามที่ทางราชการกําหนด
4) ต้ องผ่านการอบรมการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครรับรอง (กรณีจําหน่ายสินค้ าประเภทอาหาร)
5) ต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์สขุ ลักษณะการจําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
หมายเหตุ 1.ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้
ในคูม่ ือประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว 2.กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุ
ไม่ให้ สามารถพิจารณาได้ เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม
โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ องดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนัน่
จะถือว่าผู้ยื่นคําขอละทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบ
สําเนาบันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนา
บันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน 3.เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้
ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พจิ ารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการ
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พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

1.เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ
1 ชัว่ โมง
เอกสารหลักฐาน
1.2 กรณีเอกสาร
หลักฐานถูกต้ องครบถ้ วน
เจ้ าหน้ าที่จดั ทําใบนําส่งเงิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไป
ชําระเงินที่ฝ่ายการคลัง แล้ ว
นําสําเนาใบเสร็จมาให้
เจ้ าหน้ าที่แนบไว้ กบั คําขอ
พร้ อมออกใบรับ
คําขอต่ออายุใบอนุญาตให้
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
1.2 กรณีเอกสาร
หลักฐานไม่ถกู ต้ องไม่
ครบถ้ วน เจ้ าหน้ าที่แจ้ งผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบทันที
และแก้ ไขทันที

การพิจารณา

2. การพิจารณาอนุญาต/ไม่ 15 วัน
อนุญาต
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูล
การชําระค่าธรรมเนียม
ใบอนุญาต การก่อเหตุ

1)

2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม

ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อม ( )
และสุขาภิบาล
สํานักงานเขตบึง
กุ่ม
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เดือดร้ อนรํ าคาญ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

สํานักบริหารการ
ทะเบียน
สํานักบริหารการ
ทะเบียน

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

ทะเบียนสมรส

สํานักบริหารการ
ทะเบียน

0

1

ฉบับ

(เอกสารหลักฐาน
อื่น ๆ เช่น
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล
ทะเบียนสมรส
เป็ นต้ น ในกรณีที่
มีการเปลี่ยนแปลง
ชื่อตัว ชื่อสกุล
หรื อคํานําหน้ า
นาม ให้ ถ่าย
สําเนาเอกสาร
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
(ให้ ถ่ายสําเนา
เอกสารพร้ อม

2)

3)

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอต่ออายุ
ใบอนุญาตเป็ นผู้
จําหน่ายสินค้ าใน
ที่หรื อทาง
สาธารณะ แบบ
สณ. 5
ใบอนุญาตเป็ นผู้
จําหน่ายสินค้ าใน
ที่หรื อทาง
สาธารณะฉบับ
เดิมที่ยงั ไม่สิ ้น
อายุ
สําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้ชว่ ย
จําหน่ายสินค้ า
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
รูปถ่ายหน้ าตรง
ครึ่งตัวไม่สวม
หมวก ไม่สวม

กรุงเทพมหานคร

1

กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

-

0

1

ฉบับ

(จํานวน อย่างละ
1 ฉบับ ต่อคน)

-

3

0

ฉบับ

(จํานวน
คนละ 3 รูป
)
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ที่

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แว่นตาดํา ขนาด
1 x 1.5 นิ ้ว ถ่าย
ไว้ ไม่เกิน 60 วัน
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจําหน่าย
สินค้ าพร้ อมเขียน
ชื่อ – สกุลของ
เจ้ าของรูปไว้
ด้ านหลังรูปถ่าย
ทุกใบ
ใบรับรองแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจําหน่าย
สินค้ า ตามแบบ
สณ.11 พร้ อมผล
เอ็กเรย์ปอด และ
ผลการตรวจ
เพาะเชื ้อใน
อุจจาระ
สําเนาหนังสือ
กรุงเทพมหานคร
รับรองว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาตและ
ผู้ช่วยจําหน่าย
สินค้ าผ่านการ
อบรมหลักสูตร
การสุขาภิบาล
อาหารที่

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(จํานวน
คนละ1 ฉบับ
)

0

1

ฉบับ

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรุงเทพมหานคร
รับรอง ที่ยงั ไม่สิ ้น
อายุ (กรณีการ
จําหน่ายสินค้ า
ประเภทอาหาร)
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) 100 บาทต่ อปี
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ฝ่ ายสิง่ แวดล้ อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนน
เสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7385
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอต่ออายุใบอนุญาตเป็ นผู้จําหน่ายสินค้ าในที่หรื อทางสาธารณะ แบบ สณ.5
-

19. หมายเหตุ
1.ในกรณีที่มีเหตุจําเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนด
ภายใน 15 วันให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2 ครัง้ ๆละไม่เกิน 15 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุ
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จําเป็ นในแต่ละครัง้ ให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบ ก่อนสิ ้นกําหนด 15 วัน หรื อตามที่ขยายเวลาไว้ แล้ วนัน้ แล้ วแต่กรณี
2.ในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น พิจารณาคําขอให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตไม่แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาตาม 1.ให้ แจ้ งขยายผล
้ ง
การพิจารณาคําขอให้ ผ้ รู ับใบอนุญาตทราบทุก 7 วัน นับจากวันที่รับคําขอ จนกว่าจะพิจารณาแล้ วเสร็ จ พร้ อมทังส่
สําเนาการแจ้ งให้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการทราบทุกครัง้

วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

