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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรคลินิก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

สมุทรสงคราม 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)    พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ 
ที่ออกตาม พ.ร.บ. สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ส่วนกลาง สว่นภูมิภาค  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 นาท ี 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชือ่อ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก   
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ชั้น 1 
202 ม.3 ต.ลาดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม 75000 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้น วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  (ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป  เปิดรับการช าระเงินจนถึงเวลา 15.30 น. 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
     1.หลักเกณฑ์ 
        มาตรา 40 ก าหนดให้ผู้ที่รับอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการที่
แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือก่อสร้างอาคารใหม่ หรือดัดแปลงอาคารเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้
กระท าได้เมื่อได้รับอนุญาต 
 1.1. ผู้ประกอบกิจการยื่นค าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก 



2/9 
 

 1.2. พนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกิจการที่แตกต่างในการประกอบกิจการคลินิก 
 1.3. ผู้อนุญาตพิจารณาการอนุญาตการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก / ลงบันทึกในสมุดทะเบียน 
 
 2.วิธีกำร 
 2.1.การขออนุญาตประกอบกิจการคลินิก ให้ยื่นเรื่องที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2.2.การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการคลินิก โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 2.3.การส่งใบอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการคลินิก  ให้ช าระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป
และรับใบอนุญาตที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
 3. เงื่อนไข 
 3.1. การนับระยะเวลา 23 วันท าการ ในกรณีท่ีค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ถ้วน และหรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์
เป้นต้นเหตุให้ไม่สามารถพิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมโดยผู้รับบริการจะต้องด าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารเพ่มเติมภายในระยะเวลาทีก่ าหนดในบันทึก มิฉะนั้นจะถือว่า
ผู้รับบริการละทิ้งค าขอ 
 3.2. กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมาด าเนินการหรือรับเอกสารแทน ต้องท าเป็นหนังสือมอบอ านาจ พร้อมแนบส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ และต้องมีข้อความว่าในใบมอบอ านาจว่าผู้รับมอบอ านาจ
สามารถลงนามแทน ผู้มอบอ านาจในบันทึกให้แก้ไขของหน่วยงานได้ (บันทึกสองฝ่าย) 
 
หมายเหตุ ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตรวบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 4.แบบค ำขอเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรสถำนพยำบำล (แบบ สพ.16)   
 4.1. กรณีบุคคลธรรมดา รายการเอกสาร / หลักฐานประกอบดังนี้ 
  1) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ประกอบกิจการ 
  2) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบกิจการ 
  3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในสถานพยาบาล (ส าเนาสัญญาเช่าหรือส าเนาโฉนด) 
  4) สมุดทะเบียนสถานพยาบาล 
  5) แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานพยาบาลและอาคารใกล้เคียง 
  6) แผนผังแสดงลักษณะภายในอาคารส่วนที่เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม 
  7) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล 
  8) ใบแสดงความจ านงเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตามแบบ ส.พ.6 พร้อมส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ส าเนาทะเบียน
บ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวของผู้ประกอบวิชาชีพ รูปถ่าย ขนาด 2.5 x 3 ซม. จ านวน 1 รูป (กรณีเพ่ิมบริการ) 
  9) ส าเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ จากสภาวิชาชีพในสาขาที่ให้บริการ 
 4.2. กรณีเป็นนิติบุคคล มีรายการเอกสาร/หลักฐานประกอบเพิ่มเติมจากข้อ 1 ดังนี้ 
  1) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
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  2) มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบกิจการสถานพยาบาล   
  3) ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาตประกอบกิจการที่ เป็นผู้มีอ านาจลงนาม 
  4) ส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นผู้มีอ านาจลงนาม 
  5) ใบรับรองแพทย์ผู้แทนนิติบุคคลที่มีอ านาจผูกพันบริษัท 
หมายเหตุ  
 1. ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารตรวบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต่วันพิจารณาแล้วเสร็จ 
 2. ส าเนาเอกสารของนิติบุคคลทุกหน้าให้ผู้มีอ านาจลงนามลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกคนและประทับตราบริษัท 
    3. กรณีมีการมอบอ านาจ มีเอกสาร หนังสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้รับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ ยื่นค าขอและเอกสาร
ประกอบค าขอ จนท. กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภคฯและ
ตรวจเอกสารตาม Checklist 

1 ชั่วโมง กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ข้อมูล ประวัติ คุณสมบัติ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ลง
ข้อมูลและจัดท าใบอนุญาต  

 
 

20 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

- 

3) 

การลงนาม 
 

เสนอผู้อนุญาตลงนามใน
ใบอนุญาต 
 

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 
ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

- 

4) 
การส่งมอบใบอนุญาต 
 

ท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้รับอนุญาต / 
ผู้รับมอบอ านาจ ส่งมอบ

1 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและ
เภสัชสาธารณสุข 

- 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ใบอนุญาต ส านักงาน
สาธารณสุข
จังหวัด
สมุทรสงคราม 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   23 วันท าการ 
 

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัวผู้
ประกอบกิจการที่
เป็นผู้มีอ านาจลง
นาม 

- - 1 ฉบับ เซ็นรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2) 
บัตรประจ าตัว
ผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาล 

- - 1 ฉบับ เซ็นรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

3) 
บัตรประจ าตัว
ของผู้มอบอ านาจ 

- - 1 ฉบับ เซ็นรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

4) 
บัตรประจ าตัว
ของผู้รับมอบ
อ านาจ 

- - 1 ฉบับ เซ็นรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ทะเบียนบ้านผู้
ประกอบกิจการที่
เป็นผู้มีอ านาจลง
นาม 

- 0 1 ฉบับ เซ็นรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

2) 
ทะเบียนบ้าน
ผู้ปฏิบัติงาน 

- 0 1 ฉบับ เซ็นรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

 

3) 

ค าขอ
เปลี่ยนแปลงการ
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 
ส.พ.16 

- 1 0 ฉบับ - 

4) 

แผนที่แสดงที่ตั้ง
ของ
สถานพยาบาล
และอาคาร
ใกล้เคียง 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 
ใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการ
สถานพยาบาล 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

ใบแสดงความ
จ านงเป็น
ผู้ปฏิบัติงาน  ตาม
แบบ ส.พ.6 

- 1 0 ฉบับ - 

7) 

รูปถ่ายของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
ขนาด 2.5  x 3 
ซม. จ านวน 1 รูป 
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี 
(กรณีเพ่ิมบริการ) 

- 1 0 ฉบับ - 

8) 

หนังสือรับรอง
การจดทะเบียนมี
วัตถุประสงค์  
และผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 

9) 

ใบรับรองแพทย์
ผู้แทนนิติบุคคลที่
มีอ านาจลงนาม
และผูกพันบริษัท 

- 1 0 ฉบับ - 

10) 
สมุดทะเบียน
สถานพยาบาล 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(ส.พ 8) 

11) 

แผนผังแสดง
ลักษณะภายใน
อาคารส่วนที่
เปลี่ยนแปลงหรือ
เพ่ิมเติม 

- 1 0 ฉบับ - 

12) 

หลักฐานแสดง
กรรมสิทธิ์ใน
สถานพยาบาล 
(ส าเนาสัญญาเช่า
หรือหรือส าเนา
โฉนด) (ส าเนา 1 
ฉบับ) (เซ็นรับรอง
ส าเนาถูกต้อง) 

- 1 1 ฉบับ รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

13) 

เอกสารอ่ืนๆ 
(ฉบับจริง 1 ฉบับ 
/ ส าเนา 1 ฉบับ) 
(1) ภาพถ่าย
สถานพยาบาลที่มี
การเปลี่ยนแปลง 
(ฉบับจริง) 2) 
ทะเบียนบ้านของ
สถานพยาบาล 
(ฉบับส าเนา_เซ็น
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 3) 
เอกสารการขึ้น
ทะเบียนเครื่องมือ
แพทย์ (ฉบับ
ส าเนา_เซ็น
รับรองส าเนา
ถูกต้อง) 4) กรณี
มีการมอบอ านาจ 
มีเอกสาร ดังนี้ 
หนังสือมอบ
อ านาจพร้อม

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เอกสารของผู้
มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) 1ค่ำธรรมเนียมกำรเปลี่ยนแปลงแก้ไขในใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรสถำนพยำบำลฉบับละ 100 บำท 

หมำยเหตุ (ช าระค่าธรรมเนียมที่ฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตั้งแต่เวลา 8.30-15.30 น. โดยมี
ระยะเวลาที่ใช้ในการช าระค่าธรรมเนียม 15 นาที)   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสมุทรสงครำม กลุ่มงำนนิติกำร  

เลขที่ 202 ม.3 ต. ลาดใหญ่ อ. เมือง จ. สมุทรสงคราม 75000  
โทร. 034-711 571 โทรสาร 034-711124  
Website: skmo.moph.go.th/skmo/  

2) ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงครำม 
ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000   
โทร 034-711 678 
Website: http://www.samutsongkhram.go.th/DRT 

3) ศูนย์จัดกำรเรื่องร้องเรียนและปรำบปรำมกำรกระท ำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภำพ (ศรป.) ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
ชั้น 1 อาคาร A ถนนติวานนท์ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354-55, โทรสาร 0 25901556, สายด่วน 1556 
E-mail: 1556@fda.moph.go.th 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขอเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล  (แบบ สพ. 16) 

- 
 

19. หมำยเหตุ 
- กรณีมีเหตุที่ต้องขอค าปรึกษา ความเห็นหรือข้อแนะน า จากคณะกรรมการหรืออนุกรรมการสถานพยาบาล 
จะไม่นับรวมเป็นเวลาบริการ 
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วันที่พิมพ์ 05/07/58 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยกพร 
อนุมัติ โดย  
จัดท าโดย สุวัสสา สุขเจริญคณา 
เผยแพร่โดย - 
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แผนผังแสดงข้ันตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำร 

กำรขอเปลี่ยนแปลงกำรประกอบกิจกำรคลินิก 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ   1. ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมระยะเวลารอผู้ประกอบการแก้ไข หรือส่งเอกสารเพิ่มเติม 
               2. เมื่อครบก าหนดเวลาตามที่ระบุไว้ในคู่มือนี้แล้ว หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้

ยื่นค าขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุก 7 วัน จนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
       สรุป 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลำด ำเนินกำร 8 วันท ำกำร 
 

 

ผู้ยื่นค าขอ 

1. ผู้รับอนุญาต / ผู้รับมอบอ านาจ  
ยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอ  
จนจ. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บรโิภคฯ 
และตรวจเอกสารตาม Checklist 

2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมูล ประวัติ 
คุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ลง
ข้อมูลและจัดท าใบอนุญาต  

2 วันท ำกำร 

4. เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลและแจ้งผล
การพิจารณาให้ผูร้ับอนุญาต/ผู้รับมอบ
อ านาจ และออกใบสั่งช าระ
ค่าธรรมเนียม ส่งมอบใบอนุญาต 

1 วันท ำกำร 

 

3. เสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสงครามลงนาม 

1 วันท ำกำร 

 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบค าขอ 
ข้อมูลและเอกสารต่างๆ 

ถูกต้อง 

ผู้ประกอบการประสงค์จะยื่น
ค าขอ ให้ผู้ประกอบการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมเอกสารให้
ครบถ้วนถูกต้อง ภายใน 7 วัน 

ผู้ประกอบการประสงค์จะ
รับคืนค าขอ 

ไม่ถูกต้อง 

1 ชั่วโมง 


