
คูมือสําหรับประชาชน 

งานท่ีใหบริการ การขอกําหนดเลขบานใหม 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การขอกําหนดเลขบานใหม   

เม่ือมีการปลูกสรางบานใหมใหเจาบานแจงตอนายทะเบียนนับตั้งแตมีการปลูก  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล 

สรางบานแลวเสร็จโดยดําเนินการ       ตําบลหนองแค 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  วัน                                                                       

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชนของเจาบานหรือเจาของสิทธิ์ 

2. กรณีมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทน บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย,หนังสือมอบหมาย 

3. สําเนาใบอนุญาตปลูกสราง 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 



 

งานท่ีใหบริการ การแจงเกิด 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การแจงเกิด 

เม่ือมีการแจงเกิด เจาหนาท่ีจะออกสูติบัตรหรือใบเกิดให เพ่ือใชเปนหลักฐาน  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล 

ในการติดตอราชการของเด็ก สูติบัตรจะแสดงรายการของเด็ก ชื่อตัว-ชื่อสกุล  ตําบลหนองแค 

สัญชาติ วัน เดือน ป เกิด บิดา มารดา สูติบัตรเปนเอกสารสําคัญจึงควรเก็บ 

เปนอยางดี 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  นาที                                                                   

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

1. บัตรประจําตัวประชาชน บิดา มารดา 

2. กรณีมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทน บัตรประจําตัวของผูมอบและผูรับมอบหมาย 

3. หนังสือรับรองการเกิดตามแบบ ทร.1/1 (โรงพยาบาลท่ีเด็กเกิดออกให) 

4. สําเนาทะเบียนบาน กรณีเพ่ิมชื่อเขาทะเบียนบานในเขตทองท่ีท่ีเด็กเกิด 

ขอควรทราบ แจงเกิดภายใน 15 วัน แตวันท่ีเด็กเกิด หากเกินกําหนดเวลามีโทษ ปรับ 1,000 บาท 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 



 

 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานท่ีใหบริการ การแจงตาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การแจงตาย 

ปฏิบัติการรับการแจงการตาย เม่ือมีผูยื่นคํารองอกมรณบัตร โดยปฏิบัติตาม  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาล 

เอกสาร ชื่อตัว ชื่อสกุล ตามทะเบียนบาน เพ่ือเปนการใชเอกสารทางราชการ  ตําบลหนองแค 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  นาที  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. บัตรประจําตัวผูแจง-ผูตาย 

-  คนตายในบานหรือสถานพยาบาลใหเจาบานเปนผูแจง 

-  คนตายในบานท่ีไมมีเจาบานใหผูพบศพเปนผูแจง     

-  คนตายนอกบานใหบุคคลท่ีไปกับผูตายหรือพบศพเปนผูแจง 

2. กรณีมอบหมายใหผูอ่ืนดําเนินการแทน,มีหนังสือมอบหมายพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

3. หนังสือรับรองการตายตาม แบบ ทร.4/1 กรณีคนตายในสถานพยาบาล 

4. หลักฐานผูตาย (ถามี) 

 

 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 



 

คาธรรมเนียม 

ในเขตพ้ืนท่ีไมเสียคาธรรมเนียม / แจงตายตางพ้ืนท่ี เสียคาธรรมเนียม 20 บาท 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1334 ตอ 112 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

ตัวอยางแบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nongkhae.go.th/


งานท่ีใหบริการ การแจงออก 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การแจงยายออก 

เม่ือมีประชาชนตองการแจงยายท่ีอยู ตามหลักฐานเอกสารทะเบียนบาน  สํานักทะเบียนทะเบียนทองถ่ิน 

          ตําบลหนองแค 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  นาที                                                                    

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. บัตรประจําตัวของเจาบาน-ผูแจง 

2. หนังสือมอบหมายกรณีเจาบานไมมาดําเนินการ 

3. สําเนาทะเบียนฉบับเจาบาน 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1334 ตอ 112 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

http://www.nongkhae.go.th/


งานท่ีใหบริการ การแจงยายเขา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การแจงยายเขา 

เม่ือมีประชาชนตองการแจงยายท่ีอยู ตามหลักฐานเอกสารทะเบียนบาน  สํานักทะเบียนทะเบียนทองถ่ิน 

          ตําบลหนองแค 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  นาที                                                                  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. บัตรประจําตัวของเจาบาน-ผูแจง 

2. หนังสือมอบหมายกรณีเจาบานไมมาดําเนินการ 

3. สําเนาทะเบียนฉบับเจาบาน 

คาธรรมเนียม 

แจงยายปลายทางเสียคาธรรมเนียม 20 บาท 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1334 ตอ 112 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

http://www.nongkhae.go.th/


งานท่ีใหบริการ การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีตาย 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การจําหนายช่ือและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบานกรณีตาย 

เอกสารใบมรณบัตร และสําเนาทะเบียนบาน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน  สํานักทะเบียนทะเบียนทองถ่ิน 

          ตําบลหนองแค 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  9  นาที  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

หลักฐาน 

1. บัตรประจําตัวของเจาบาน-ผูแจง 

2. หนังสือมอบหมายกรณีเจาบานไมมาดําเนินการ 

3. สําเนาทะเบียนฉบับเจาบาน 

4. สําเนาทะเบียนบานของผูตาย 

5. สําเนาใบมรณบัตร 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรม 

การรับเรื่องรองเรียน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 



 

งานท่ีใหบริการ การแกไขเปลีย่นเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การแกไขเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร 

การแกไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทางทะเบียนราษฎรสําหรับรายการตางๆ สํานักทะเบียนทะเบียนทองถ่ิน 

ท่ีไดลงไวแลวหากมีการเปลี่ยนแปลงใหมเนื่องจากกรณีใดก็ตามเชน ชื่อตัว-ชื่อสกุลฯ ตําบลหนองแค 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  12  นาที                                                                  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. บตัรประจําตัวของผูแจง 

2. หนังสือทางราชการ ช.1 , ช.3 ช.5 

3. สําเนาทะเบียนฉบับเจาบาน 

4. สําเนาใบสูติบัตร 

คาธรรมเนียม 

ไมเสียคาธรรม 

การรับเรื่องรองเรียน 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 



 

งานท่ีใหบริการ การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานขอมูล 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรและรายการจากฐานขอมูล 

ปฏิบัติคัดรับรองรายการเอกสารจากฐานขอมูลทะเบียนราษฎร เชน ทร.14/1  สํานักทะเบียนทะเบียนทองถ่ิน 

เพ่ือประกอบเอกสารทางราชการ       ตําบลหนองแค 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  9  นาที                                                                    

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. บัตรประจําตัวของผูแจง 

2. หนังสือมอบหมาย (กรณีมอบหมาย) 

3. บัตรจําตัวประชาชนผูรับมอบหมาย 

คาธรรมเนียม 

เสียคาธรรม 20 บาท 

การรับเรือ่งรองเรียน 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 



งานท่ีใหบริการ การขอมีบัตร,การขอมีบัตรใหม,การเปล่ียนบัตร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การขอมีบัตร,การขอมีบัตรใหม,การเปล่ียนบัตร 

ผูมีสัญชาติไทย อายุ 7 ป เปนตนไป มายื่นขอทําบัตรประจําตัวประชาชน ครั้งแรก สํานักทะเบียนทะเบียนทองถ่ิน 

มีบัตรใหม กรณีบัตรหมดอายุ และเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ชํารุด ฯลฯ ตําบลหนองแค 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  15  นาที  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. สําเนาทะเบียนบาน 

2. สําเนาสูติบัตร หรือเอกสารท่ีทางราชการออก (มีบัตรครั้งแรก) 

3. สําเนาบัตรประจําตัวบิดา/มารดา รับรอง 

4. บัตรประจําตัว (หมดอายุ) 

5. หลักฐานการแกไขรายการ เชน ช.1 ช.3 ช.5 กรณีเปลี่ยนบัตร 

คาธรรมเนียม 

หมายเหตุ บัตรหาย เปลี่ยนบัตร เสียคาธรรม 20 บาท  

หมายเหตุ กรณีไมขอมีบัตร ภายใน 60 วัน เสียคาปรับ ไมเกิน 100 บาท 

 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 



งานท่ีใหบริการ การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตรฯ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

 

ขอบเขตการใหบริการ   

 

สถานท่ี  ชองทางการใหบริการ 

1.  สํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค             วันจันทร  ถึง  วันศุกร  (เวนวันหยุดราชการ)   

     โทรศัพท: 0-363-71334 ตอ 112                         เวลา  08.30  น.  -  16.30  น.        

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

หลักเกณฑ วิธกีาร และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 

ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เพ่ือใหสํานักทะเบียนทองถ่ินเทศบาลตําบลหนองแค 

ปฏิบัติตามระเบียบ พ.ร.บ. และตามพระราชบัญญัติ บัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ.2554 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

 

ข้ันตอน 

การตรวจ คัดและรับรองสําเนารายการเกี่ยวกับบัตรฯ 

เม่ือมีประชาชนมายื่นขอคัดรับรองรายการเก่ียวกับบัตรประจําตัวในฐานขอมูล  สํานักทะเบียนทะเบียนทองถ่ิน 

เพ่ือประกอบหลักฐานทางราชการ       ตําบลหนองแค 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาประมาณ  9  นาที                                                                       

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. บัตรประจําตัวประชาชน 

2. หนังสือมอบหมาย กรณีมอบหมาย 

3. บัตรผูรับมอบหมาย 

คาธรรมเนียม 

เสียคาธรรม 20 บาท  

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหนองแค 

โทรศัพท: 0- 3637-1048 

หรือ เว็บไซต http://www.nongkhae.go.th 

หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

http://www.nongkhae.go.th/

