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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้โทษในประเภท 

3 และวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
3) พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
4) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขออนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้

ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ.  2553 
5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2520) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
8) กฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาต และการออกใบอนุญาตผลิต ขาย น าหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรเรื่องยาแผน

โบราณ พ.ศ.2555 
9) กฎกระทรวงการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 
10) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการผลิตยาแผนปัจจุบัน พ.ศ.2556 
11) กฎกระทรวงฉบับที่ 16 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 
12) พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
13) พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 14)    ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 112 /2547  ลงวันที่  23  กุมภาพันธ์  2547 เรื่อง มอบอ านาจ

เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเฉพาะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อ 2.1.1.1 ยาแผนปัจจุบัน ,ข้อ 2.2 พระราชบัญญัติ

วัตถุที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 , ข้อ 2.3 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522   

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  
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8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด 
 ระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน พ.ศ.2557  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  10 วันท าการ  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0.1  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 1  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา ยาเสพติดให้

โทษในประเภท 3 และวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานท่ีให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  

31 ถนนยุทธด าเนิน  ต าบลหน้าเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          ผู้ประสงค์ยื่นค าขอใบแทนใบอนุญาต กรณีที่ได้รับเดิมที่ถูกท าลาย หรือ ช ารุด หรือลบเลือนในสาระส าคัญ จะต้อง
น าใบอนุญาตเดิมมาส่งคืน แต่หากเป็นกรณีการสูญหายจะต้องมีหลักฐานเป็นใบแจ้งความมาประกอบด้วย 
          กรณีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานที่ ได้แก่ การขยายหรือลดสถานที่ที่ได้รับอนุญาต การย้ายสถานที่เก็บ
ยา การย้ายสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต การเพิ่มหรือลดสถานที่เก็บยา จะต้องผ่านการตรวจสถานที่พร้อมแนบหลักฐานการ
ตรวจสถานที่มากับค าขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
          ส าหรับการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอื่นๆในใบอนุญาตให้แนบเอกสาร หลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอแก้ไข
นั้น หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานใบอนุญาต   กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา  โทร  038-511189 ต่อ 124  ในวันและเวลาราชการ ให้ตรวจสอบเอกสารส าหรับยื่นค าขอฯ
ตามแบบตรวจสอบค าขอฯ (Self Assessment Report) ให้ครบถ้วนถูกต้องในทุกรายการและลงนามรับรอง   
         กรณีที่เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามแบบตรวจสอบเอกสารค าขอฯ ให้ยื่นแก้ไขหรือแนบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
ภายใน 7 วันท าการ หากเกินระยะเวลาดังกล่าวเจ้าหน้าที่จะคืนค าขอดังกล่าว 
ผู้ด าเนินกิจการหรือผู้รับมอบอ านาจที่มาย่ืนค าขอฯ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดที่ยื่นค าขอฯ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
และมีอ านาจตัดสินใจและลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้
มีหนังสือมอบอ านาจให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ ยื่นเอกสารที่
ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์
สุขภาพเบ็ดเสร็จและตรวจ
เอกสารตาม Checklist และ 
Self Assessment Report 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

(ศูนย์บริการ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เบ็ดเสร็จ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที(่งานใบอนุญาต) 
ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ 
เงื่อนไข และคุณสมบัติที่
กฎหมายก าหนด 
(ตรวจสอบสถานที่ในกรณี
ย้ายสถานที่)  ลงข้อมูลใน
ระบบคอมพิวเตอร์ และ
จัดท า ร่างใบอนุญาต / 
บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต พร้อม
เอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
 

6 วันท าการ
(กรณีตรวจ
สถานที่) / 
1 วันท าการ
(กรณีไม่ต้อง
ตรวจสถานที)่ 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

จัดท าใบอนุญาต ฉบับจริง / 
บันทึกการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
รายการในใบอนุญาต เพื่อ
เสนอ ลงนาม 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

4) 
การลงนาม 
 

เสนอผู้ซึ่ง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายลงนาม 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 

5) 
- 
 

ลงผลการพิจารณาในระบบ
คอมพิวเตอร์ แจ้งผลการ

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พิจารณา ออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียม และจ่าย
ใบอนุญาต 

เภสัชสาธารณสุข 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   10 วันท าการ 
14. งานบริการน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

ใบอนุญาตฉบับจริง 
ที่ประสงค์จะขอ
แก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

 

1 0 ฉบับ - 

2) 
ใบแจ้งความ (กรณี
ใบอนุญาตฉบับจริง
สูญหาย) 

- 1 0 ฉบับ - 

3) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต / ย้าย
สถานที่ ผลิตยา
แผนปัจจุบัน (แบบ 
ผ.ย.10) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

4) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต / ย้าย
สถานที่ ขายยาแผน
ปัจจุบันทุกประเภท 
(แบบ ข.ย.16) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

5) 
ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต / ย้าย

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

สถานที่ / ย้าย
สถานที่เก็บยา ของ
ใบอนุญาตน าหรือ
สั่งยาแผนปัจจุบัน
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร 
(แบบ น.ย.10) 

สาธารณสุข 

6) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต / ย้าย
สถานที่ ของ
ใบอนุญาต ผลิต 
ขาย น าสั่งฯ ยา
แผนโบราณ (แบบ 
ย.บ.14) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

7) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ผลิต 
ขาย น าเข้า ส่งออก 
ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 (แบบ 
ย.ส.3-3) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

8) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ผลิต
วัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ผ.จ.4) 

- 1 0 ฉบับ - 

9) 
ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ใบอนุญาต ขาย
วัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ข.จ.4) 

10) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ขาย
วัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 นอก
สถานที่ที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาต (แบบ 
ขน.จ.3/ ขน.จ.6) 

- 1 0 ฉบับ - 

11) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต น าเข้า
วัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
น.จ.4) 

- 1 0 ฉบับ - 

12) 

ค าขอใบแทน
ใบอนุญาต ของ
ใบอนุญาต ส่งออก
วัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ส.จ.5) 

- 1 1 ฉบับ - 

13) 
ค าขอขยายหรือลด
สถานที่ผลิตยาแผน

- 1 0 ฉบับ (แนบแบบแปลน
ที่ได้รับอนุมัติ



7/11 
 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ปัจจุบัน ย้าย
สถานที่เก็บยา เพิ่ม
หมวดยาที่ผลิต
(แบบ ผ.ย.11) 

ด้วย) 

14) 

ค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตผลิตยา
แผนปัจจุบัน (แบบ 
ผ.ย.12) 
 

- 1 0 ฉบับ - 

15) 

ค าขอเปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตขายยา
แผนปัจจุบัน(ทุก
ประเภทใบอนุญาต) 
(แบบ ข.ย.17) 

- 1 0 ฉบับ - 

16) 

ค าขอเปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาตน าหรือ
สั่งยาแผนปัจจุบัน
เข้ามาใน
ราชอาณาจักร  
(แบบ น.ย.11) 

- 1 0 ฉบับ - 

17) 

ค าขอเปลี่ยนแปลง
สถานที่ผลิตยา 
ขยายหรือลด
สถานที่ผลิตยาแผน
โบราณ ย้ายสถานที่
เก็บยา เพิ่มหมวด
ยาที่ผลิต (แบบ 

- 1 0 ฉบับ - 



8/11 
 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ย.บ.15) 

18) 

ค าขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
รายการใน
ใบอนุญาต ผลิต 
ขาย น าหรือสั่งยา
แผนโบราณเข้ามา
ในราชอาณาจักร 
(แบบ ย.บ.16) 

- 1 0 ฉบับ - 

19) 

ค าขอย้าย 
เปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มสถานที่ผลิต 
หรือสถานที่เก็บ
วัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ผ.จ.5) 

- 1 0 ฉบับ - 

20) 

ค าขอย้าย 
เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มสถานที่ขาย
วัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 
ข.จ.5) 

- 1 0 ฉบับ - 

21) 

ค าขอย้าย 
เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มสถานที่น าเข้า 
ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 (แบบ 

- 1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

น.จ.5) 

22) 

ค าขอย้าย 
เปลี่ยนแปลง หรือ
เพิ่มสถานที่เก็บ
วัตถุออกฤทธ์ิใน
ประเภท 3 หรือ
ประเภท 4 ที่จะ
ส่งออก (แบบ 
ส.จ.6) 

- 1 0 ฉบับ - 

23) 

รูปถ่ายสี พื้นหลัง
เรียบ หน้าตรง 
ใบหน้าชัดเจน ไม่
ยิ้ม ไม่สวมหมวก
หรือแว่นด า ของผู้
ขออนุญาต ขนาด 
3x4 เซนติเมตร 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 
เดือน (อัดด้วย
กระดาษโฟโต้
ไม่ใช่ปริ้นท์สีจาก
เครื่องพิมพ)์ 

- 3 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่
ต้องมีการออก
ใบอนุญาตฯใบ
ใหม่ หรือใบแทน
ฯ หรือกรณีที่มี
การขอ
เปลี่ยนแปลงผู้รับ
อนุญาต/ผู้ด าเนิน
กิจการ(กรณีนิติ
บุคคล)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ใบแทนใบอนุญาตด้านยา (ผลิต ขาย น าสั่งฯ ยาแผนปัจจุบัน และยาแผนโบราณ)               100 บาท 
2) ใบแทนใบอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่ายหรือมีไว้ครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษใน             

ประเภท 3                                                                                                  100 บาท 
3) ใบแทนใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธ์ิในประเภท 3 หรือประเภท 4                                  100 บาท 
4) การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต                                                   ไม่มีค่าธรรมเนียม   
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แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ 

การขอใบแทน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตด้านยา  ยาเสพติดให้โทษประเภท 3   
และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท  3  หรือประเภท 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 

2. กรณีผู้ประกอบการไม่แก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมในวันที่ยื่นค าขอ จะไม่รับพิจารณา 

สรุป    5    ขั้นตอน  รวมระยะเวลาด าเนินการ  10   วันท าการ (กรณีตรวจสถานที)่ /  

5   วันท าการ (กรณีไม่ต้องตรวจสถานที)่ 

ช่วงย่ืนค าขอ   1  วันท าการ 6  วันท าการ(ตรวจสถานที่)  

1  วันท าการ(ไม่ตรวจสถานที่)  

 
 

ผูย้ื่นค าขอ 

1. ผู้รับอนุญาต /ผู้รับมอบอ านาจ ยื่น

เอกสารที่ OSSC และตรวจเอกสาร

ตาม Checklist และแบบตรวจสอบ

การยื่นเอกสารด้วยตนเอง  

3. จัดท าใบอนุญาต ฉบับจริง/บันทึก

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการใน

ใบอนุญาต เพื่อเสนอลงนาม  

1  วันท าการ 

 

4. เสนอผู้ซ่ึงเลขาธิการ  มอบหมาย   

ลงนาม 1  วันท าการ 

 

5 . ลงผลการพิจารณาในระบบ

คอมพิวเตอร์  แจ้งผลการพิจารณา 

ออกใบสั่งช าระค่าธรรมเนียม 

1 วันท าการ 

 

จ่ายเรื่องคืน 

2. ตรวจสอบข้อมูล ประวัติ เงื่อนไข (งาน

ใบอนุญาต)   

 เจ้าหน้าที่คุณสมบัติที่กฎหมายก าหนด ลง

ข้อมูล และจัดท าร่างใบอนุญาตพร้อมเอกสาร

เสนอผู้ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย

พจิารณา 

 

 




