
 
คู่มือสาํหรับประชาชน  

งานท่ีให้บริการ บริการตรวจรักษาพยาบาล 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค  จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      ภายในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ      
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  12.00  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการให้บริการตรวจรักษาพยาบาล 

ผู้ขอใช้บริการเป็นประชาชนทัว่ไปท่ีมีปัญหาด้านสขุภาพ ในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ผู้ ป่วยหรือญาต ิย่ืนบตัรประจําตวัผู้ ป่วย หรือ

บตัรประชาชนหรือเอกสารแสดงสิทธิการรักษา

ตอ่เจ้าหน้าท่ีห้องบตัร (ระยะเวลาประมาณ 2 นาที) 

 

 

 -งานรักษาพยาบาล 
กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

 

 

 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสิทธิการรักษา และซกั

ประวตัิการเจ็บป่วย เพ่ือจดัทําบตัรบนัทึกการ

ตรวจ (OPD CARD ) 

2.1  กรณีผู้ ป่วยใหม ่– ซกัประวตัแิละกรอก

ประวตัสิ่วนตวั เพ่ือจดัทําบตัรบนัทกึการตรวจ

รักษา OPD CARD  (ระยะเวลาประมาณ 10 นาที) 

2.2  กรณีผู้ ป่วยเก่า  - ค้นหาบตัรบนัทกึการตรวจ

รักษา OPD CARD  (ระยะเวลาประมาณ 5  นาที) 

 -เจ้าหน้าท่ีทะเบียนประวตั ิ

3.  รอเรียกตรวจรักษาตามคิว  

(เวลามากน้อยขึน้อยู่กบัจํานวนผู้ใช้บริการ) 

 

 -เจ้าหน้าท่ีทะเบียนประวตั ิ

2 



4.  ตรวจรักษาผู้ ป่วย  

      - ซกัประวตักิารเจ็บป่วย 

      - ตรวจร่างกาย 

      - ให้การรักษาพร้อมเขียนใบสัง่ยา 

    (ระยะเวลาประมาณ 10 -20 นาที ) 

 

  -พยาบาลวิชาชีพ 

5. ตดิตอ่ห้องยา , ย่ืนใบสัง่ยา , รอรับยา 

     (ระยะเวลาประมาณ 10 นาที ) 

 

 -เจ้าหน้าท่ีห้องยา 

 

ระยะเวลา 

ใช้เวลาประมาณ  30 - 40 นาที ตอ่ราย หรือมากกวา่นัน้ ( เวลามากน้อยขึน้อยู่กบัจํานวนผู้ ป่วยท่ีมารับ

บริการ ) 
 

รายการเอกสารท่ีต้องใช้ประกอบ 

1. บตัรประจําตวัผู้ ป่วย 

2. บตัรประจําตวัประชาชน 

3. บตัรประกนัสขุภาพถ้วนหน้า 

 
4. บตัรสิทธิประกนัตน (บตัรประกนัสงัคม) 

5. บตัรประจําตวัข้าราชการ 

6. เอกสารเปล่ียนแปลงช่ือ (ถ้ามี) 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

คดิอตัราคา่บริการตามการรักษาและตามสิทธิรักษาพยาบาล 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขอรับบริการดดูสิ่งปฏิกลู 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ      
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอใช้บริการดดูสิ่งปฏิกลูต้องอยูภ่ายในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอดดูสิ่งปฏิกลูตอ่เจ้าหน้าท่ี 

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ี/

สถานท่ีใกล้เคียง  ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

(รับแจ้งการให้บริการทางโทรศพัท์) 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบข้อมลูและแจ้งอตัรา

คา่ธรรมเนียมให้ผู้ ย่ืนคําร้องทราบ   แจ้งเวลาและ

ลําดบัควิ ในการออกปฏิบตังิานดดูสิ่งปฏิกลูให้ผู้

ย่ืนคําร้องทราบ  ระยะเลาไมเ่กิน  10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าหน้าท่ีท่านอ่ืนท่ีสามารถปฏิบตังิานแทนกนัได้ 

3.  ผู้บงัคบับญัชาอนญุาต    

 

 -เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 
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4.  แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีประจํารถทราบและออก 

ดดูสิ่งปฏิกลู ตัง้แตเ่วลา  13.00 น เป็นต้นไป   

ระยะเวลาประมาณ 1 ชัว่โมงตอ่รายหรือมากกวา่

นัน้ (เวลามากน้อยขึน้อยูก่บัปริมาณสิ่งปฏิกลู) 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-พนกังานขบัรถดดูสิ่งปฏิกลู / พนกังานประจํารถ 

5. เจ้าหน้าท่ีเก็บเงินตามอตัราคา่ธรรมเนียมดดู

สิ่งปฏิกลูและออกใบเสร็จรับเงิน 

 -เจ้าหน้าท่ีสขุาภิบาล 

-พนกังานขบัรถดดูสิ่งปฏิกลู 
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ระยะเวลา 

- ย่ืนแบบคําร้องประมาณ  20 นาที 
- ปฏิบตังิานดดูสิ่งปฏิกลู  ประมาณ  1  ชัว่โมง   (เวลามากน้อยขึน้อยูก่บัปริมาณสิ่งปฏิกลู) 
 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําร้องขอดดูสิ่งปฏิกลู                                                                                        จํานวน  1  ฉบบั 

2. ออกใบเสร็จคําร้องขอดดูสิ่งปฏิกลู                                                                             จํานวน  1  ฉบบั 

3. ใบเสร็จรับเงิน                                                                                                          จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค วา่ด้วยเร่ือง  การกําจดัสิ่งปฏิกลูและมลูฝอย

อตัราคา่ธรรมเนียม  200 บาท  ตอ่ 1 ควิ (หรือ 1,000 ลิตร) 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบคําร้องขอดดูสิ่งปฏิกลู 

 

 

6 

7 

 



ตัวอย่างแบบคาํร้องดูดส่ิงปฏิกูล 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขออนญุาตประกอบกิจการค้าท่ีเป็น 
อนัตรายตอ่สขุภาพ  (กรณีผู้ขอรายใหม)่ 

 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอรับใบอนญุาต 

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อม

แนบเอกสารและหลกัฐานตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด  ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ   

ระยะเวลาประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ีของ 

ผู้ประกอบดงักล่าว   ระยะเวลาประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.1  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้วไมถ่กูต้องแจ้ง

ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง โดยให้

คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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3.2 เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ 

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 



4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  5 วนั 

 -เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาต 

ประมาณ  5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตประกอบการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ                                    จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของพนกังาน / ลกูจ้าง                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน / บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ย่ืนคําร้อง                                     จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาหนงัสือการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นสว่น กรณีเป็นนิติบคุคล                           จํานวน  1  ฉบบั 

5. ใบรับรองแพทย์ของผู้ ท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตอาหารและสมัผสัอาหาร                         จํานวน  1  ฉบบั                                                                                                             
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามประเภทกิจการค้า  (ตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค ว่าด้วย

เร่ือง  การควบคมุกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ)    ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบขอรับใบอนญุาตประกอบการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขออนญุาตประกอบกิจการค้าท่ีเป็น 
อนัตรายตอ่สขุภาพ  (กรณีผู้ขอตอ่อายใุบอนญุาต) 

 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอตอ่อายใุบอนญุาต         

(ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย)ุ  แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์

โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อมแนบเอกสารและ

หลกัฐานตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ินกําหนด  

ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  พร้อมชําระ

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต  ประกอบกิจการไป

จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไปตอ่อายุ

ใบอนญุาต   ระยะเวลาประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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3.  กรณีคําขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์

ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน  ให้แจ้งผู้ประกอบการ

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง   ภายใน

ระยะเวลาประมาณ  7 วนั  นบัแตว่นัท่ีได้ย่ืน 

คําร้องขอตอ่ใบอนญุาต 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

3.1  เจ้าพนกังานออกตรวจสอบความถกูต้อง

กรณีผู้ประกอบการดําเนินการไมถ่กูต้อง   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

 3.2  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ

ทําถกูต้อง  “อนญุาตให้ตอ่ใบอนญุาต”   

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

3.3 กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ 

ไมป่ฏิบตัติามคําแนะนํา เพ่ือแก้ไขให้ถกูต้อง 

ให้เสนอ   “ไมส่มควรออกใบอนญุาต”  พร้อมด้วย

เหตผุลดงักล่าว   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาต 

ประมาณ  5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 

 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
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รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตประกอบการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ                                    จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของพนกังาน / ลกูจ้าง                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน / บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ย่ืนคําร้อง                                     จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาหนงัสือการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นสว่น กรณีเป็นนิติบคุคล                           จํานวน  1  ฉบบั 

5. ใบรับรองแพทย์ของผู้ ท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตอาหารและสมัผสัอาหาร                         จํานวน  1  ฉบบั                                                                                                             
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 



โดยคิดคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามประเภทกิจการค้า  (ตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค ว่าด้วย

เร่ือง  การควบคมุกิจการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ)   ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบขอรับใบอนญุาตประกอบการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
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ตัวอย่างแบบคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขออนญุาตประกอบกิจการตู้นํา้หยอดเหรียญ 
(กรณีผู้ขอรายใหม)่ 

 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอรับใบอนญุาต 

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อม

แนบเอกสารและหลกัฐานตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด  ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ   

ระยะเวลาประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ีของ 

ผู้ประกอบดงักล่าว   ระยะเวลาประมาณ  15 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.1  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้วไมถ่กูต้องแจ้ง

ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง โดยให้

คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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3.2 เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้ 

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 



4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาต 

ประมาณ  7  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   30  วนั 
 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตประกอบการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ                                    จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของพนกังาน / ลกูจ้าง                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน / บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ย่ืนคําร้อง                                     จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาหนงัสือการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นสว่น กรณีเป็นนิติบคุคล                           จํานวน  1  ฉบบั 

5. ใบรับรองแพทย์ของผู้ ท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตอาหารและสมัผสัอาหาร                         จํานวน  1  ฉบบั                                                                                                             
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามประเภทกิจการค้า  (ตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค ว่าด้วย

เร่ือง  การควบคมุการประกอบกิจการตู้นํา้หยอดเหรียญ  พ.ศ. 2558 )    ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบขอรับใบอนญุาตประกอบการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขออนญุาตประกอบกิจการตู้นํา้หยอดเหรียญ 
(กรณีขอตอ่ใบอนญุาต) 

 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอตอ่อายใุบอนญุาต         

(ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย)ุ  แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์

โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อมแนบเอกสารและ

หลกัฐานตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ินกําหนด  

ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  พร้อมชําระ

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต  ประประกอบกิจการไป

จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไปตอ่อายุ

ใบอนญุาต   ระยะเวลาประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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3.  กรณีคําขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์

ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน  ให้แจ้งผู้ประกอบการ

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง   ภายใน

ระยะเวลาประมาณ  7 วนั  นบัแตว่นัท่ีได้ย่ืน 

คําร้องขอตอ่ใบอนญุาต 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

3.1  เจ้าพนกังานออกตรวจสอบความถกูต้อง

กรณีผู้ประกอบการดําเนินการไมถ่กูต้อง   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

 3.2  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ

ทําถกูต้อง  “อนญุาตให้ตอ่ใบอนญุาต”   

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

3.3 กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ 

ไมป่ฏิบตัติามคําแนะนํา เพ่ือแก้ไขให้ถกูต้อง 

ให้เสนอ   “ไมส่มควรออกใบอนญุาต”  พร้อมด้วย

เหตผุลดงักล่าว   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาต 

ประมาณ  5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 

 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
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รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตประกอบการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ                                    จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของพนกังาน / ลกูจ้าง                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาทะเบียนบ้าน / บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ย่ืนคําร้อง                                     จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาหนงัสือการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นสว่น กรณีเป็นนิติบคุคล                           จํานวน  1  ฉบบั 

5. ใบรับรองแพทย์ของผู้ ท่ีอยู่ในกระบวนการผลิตอาหารและสมัผสัอาหาร                         จํานวน  1  ฉบบั                                                                                                             
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 



โดยคิดคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตตามประเภทกิจการค้า  (ตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค ว่าด้วย

เร่ือง  การควบคมุการประกอบกิจการตู้นํา้หยอดเหรียญ  พ.ศ. 2558 )    ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบขอรับใบอนญุาตประกอบการท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างแบบคาํขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขออนญุาตจดัตัง้ตลาด (กรณีผู้ขอรายใหม)่ 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอรับใบอนญุาต 

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อม

แนบเอกสารและหลกัฐานตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด  ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  

ระยะเวลาประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ีของ 

ผู้ประกอบดงักล่าว   ระยะเวลาประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.1.  ทําหนงัสือแจ้งผู้ประกอบการให้มาชําระ

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 
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3.2. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 



4.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

5.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาต 

ประมาณ   5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตการจดัตัง้ตลาด                                                                    จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน / บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ย่ืนคําร้อง                                     จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดอตัราคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค   วา่ด้วยเร่ือง  ตลาด   อตัราธรรมเนียม  

1,500  บาท    ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบขอรับใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขออนญุาตจดัตัง้ตลาด (กรณีขอตอ่อายุ

ใบอนญุาต) 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอตอ่อายใุบอนญุาต 

 (ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย)ุ  แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์

โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อมแนบเอกสารและ

หลกัฐานตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ินกําหนด  

ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  

ระยะเวลาประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ีของ 

ผู้ประกอบดงักล่าว   ระยะเวลาประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.1  ทําหนงัสือแจ้งผู้ประกอบการให้มาชําระ

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 
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3.2 ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

4.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

5.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาต 

ประมาณ   5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตการจดัตัง้ตลาด                                                                    จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน / บตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ย่ืนคําร้อง                                     จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดอตัราคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญตัเิทศบาลตําบลหนองแค  ว่าด้วยเร่ือง ตลาด  อตัราคา่ธรรมเนียม  

1,500  บาท   ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบขอรับใบอนญุาตจดัตัง้ตลาด 
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ตัวอย่างแบบคาํขอรับใบอนุญาตจัดตัง้ตลาด 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขออนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 ตร.ม. (กรณีผู้

ขอรายใหม)่ 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอรับใบอนญุาต 

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อม

แนบเอกสารและหลกัฐานตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด  ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  

ระยะเวลาประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ีขอผู้ประกอบ

ดงักลา่ว   ระยะเวลาประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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3.1  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้วไมถ่กูต้องแจ้ง

ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง โดยให้

คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

3.2  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้

กรณีผู้ประกอบการดําเนินการไมถ่กูต้อง 

ภายในระยะเวลา   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

 

3.3  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ

ทําถกูต้อง  ทําหนงัสือแจ้งผู้ประกอบการให้มา

ชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

3.4 กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ 

ไมป่ฏิบตัติามคําแนะนํา เพ่ือแก้ไขให้ถกูต้อง 

ให้เสนอ   “ไมส่มควรออกใบอนญุาต”  พร้อมด้วย

เหตผุลดงักล่าว   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาต 

ประมาณ  5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 

27 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร / สถานท่ีสะสมอาหาร                        จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / ข้าราชการ / หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ                             จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาบตัรประจําตวัผู้ผา่นการอบรมสขุาภิบาลอาหาร                                                จํานวน  1  ฉบบั 

5. สําเนาหนงัสือการจดทะเบียน  บริษัท / ห้างร้าน   กรณีเป็นนิติบคุคล                            จํานวน  1  ฉบบั 

 6.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ปรุง / ผู้ เสิร์ฟ / ผู้สมัผสัอาหาร                                                    จํานวน  1  ฉบบั 
 



อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค วา่ด้วยเร่ือง  สถานท่ีจําหนา่ยและสะสม

อาหาร  พืน้ท่ีประกอบการเกิน  200   ตร.ม. แตไ่มเ่กิน 400  ตร.ม.    คิดอตัราคา่ธรรมเนียม   2,000  บาท   

พืน้ท่ีประกอบการเกิน 400 ตร.ม.  ขึน้ไป    คิดอตัราคา่ธรรมเนียม   3,000  บาท   ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบขอรับใบอนญุาตสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร / สถานท่ีสะสมอาหาร 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ การขออนญุาตจดัตัง้สถานท่ีจําหนา่ยอาหารหรือ

สถานท่ีสะสมอาหาร พืน้ท่ีเกิน 200 ตร.ม. (กรณี

ขอให้ตอ่อายใุบอนญุาต) 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอตอ่อายใุบอนญุาต         

(ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย)ุ  แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์

โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อมแนบเอกสารและ

หลกัฐานตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ินกําหนด  

ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  พร้อมชําระ

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต  ประกอบกิจการไป

จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่ไปตอ่อายุ

ใบอนญุาต   ระยะเวลาประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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3.  กรณีคําขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์

ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน  ให้แจ้งผู้ประกอบการ

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง   ภายใน

ระยะเวลาประมาณ  7 วนั  นบัแตว่นัท่ีได้ยืนคํา

ร้องขอตอ่ใบอนญุาต 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

3.1  เจ้าพนกังานออกตรวจสอบความถกูต้อง

กรณีผู้ประกอบการดําเนินการไมถ่กูต้อง   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

 3.2  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ

ทําถกูต้อง  “อนญุาตให้ตอ่ใบอนญุาต”   

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

3.3 กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ 

ไมป่ฏิบตัติามคําแนะนํา เพ่ือแก้ไขให้ถกูต้อง 

ให้เสนอ   “ไมส่มควรออกใบอนญุาต”  พร้อมด้วย

เหตผุลดงักล่าว   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาต 

ประมาณ  5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 

 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
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รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร / สถานท่ีสะสมอาหาร                        จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / ข้าราชการ / หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ                             จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาบตัรประจําตวัผู้ผา่นการอบรมสขุาภิบาลอาหาร                                                จํานวน  1  ฉบบั 

5. สําเนาหนงัสือการจดทะเบียน  บริษัท / ห้างร้าน   กรณีเป็นนิติบคุคล                            จํานวน  1  ฉบบั 

 



6.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ปรุง / ผู้ เสิร์ฟ / ผู้สมัผสัอาหาร                                                    จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค วา่ด้วยเร่ือง  สถานท่ีจําหนา่ยและสะสม

อาหาร  พืน้ท่ีประกอบการเกิน  200   ตร.ม. แตไ่มเ่กิน 400  ตร.ม.    คิดอตัราคา่ธรรมเนียม   2,000  บาท   

พืน้ท่ีประกอบการเกิน 400 ตร.ม.  ขึน้ไป    คิดอตัราคา่ธรรมเนียม   3,000  บาท  ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบขอรับใบอนญุาตสถานท่ีจําหนา่ยอาหาร / สถานท่ีสะสมอาหาร 
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แบบตัวอย่างใบอนุญาตจัดตัง้สถานท่ีจาํหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ แบบคําขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งสะสมอาหาร

และจําหนา่ยอาหาร (กรณีผู้ขอรายใหม)่ 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งฯ 

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อม

แนบเอกสารและหลกัฐานตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด  ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  

ระยะเวลาประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ีขอผู้ประกอบ

ดงักลา่ว   ระยะเวลาประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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3.1  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้วไมถ่กูต้องแจ้ง

ผู้ประกอบการดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้อง โดยให้

คําแนะนําในการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

 

3.2  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบความถกูต้องอีกครัง้

กรณีผู้ประกอบการดําเนินการไมถ่กูต้อง 

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

 3.3  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ

ทําถกูต้อง  ทําหนงัสือแจ้งผู้ประกอบการให้มา

ชําระคา่ธรรมเนียมหนงัสือรับรองการแจ้งฯ   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

3.4 กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ 

ไมป่ฏิบตัติามคําแนะนํา เพ่ือแก้ไขให้ถกูต้อง 

ให้เสนอ   “ไมส่มควรออกหนงัสือรับรองการแจ้ง”  

พร้อมด้วยเหตผุลดงักลา่ว   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับหนงัสือรับรองการ

แจ้งฯ   ประมาณ  5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 

 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
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รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งสะสมอาหารและจําหนา่ยอาหาร                           จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / ข้าราชการ / หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ                             จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาบตัรประจําตวัผู้ผา่นการอบรมสขุาภิบาลอาหาร                                                จํานวน  1  ฉบบั 

5. สําเนาหนงัสือการจดทะเบียน  บริษัท / ห้างร้าน   กรณีเป็นนิติบคุคล                            จํานวน  1  ฉบบั 

 6.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ปรุง / ผู้ เสิร์ฟ / ผู้สมัผสัอาหาร                                                    จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 



โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค วา่ด้วยเร่ือง  การออกหนงัสือรับรองการแจ้ง

สะสมอาหารและจําหนา่ยอาหาร   ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบคําขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งสะสมอาหารและจําหนา่ยอาหาร 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ แบบคําขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งสะสมอาหาร

และจําหนา่ยอาหาร (กรณีขอให้ตอ่อายใุบอนญุาต) 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งฯ 

(ก่อนใบอนญุาตสิน้อาย)ุ  แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์

โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อมแนบเอกสารและ

หลกัฐานตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ินกําหนด  

    

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  พร้อมชําระ

คา่ธรรมเนียมหนงัสือรับรองการแจ้งฯ   ประกอบ

กิจการไปจนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะมีคําสัง่

ไปตอ่อายหุนงัสือรับรองการแจ้ง   ระยะเวลา

ประมาณ  20  นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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3.  กรณีคําขอดงักลา่วไมถ่กูต้องหรือไมส่มบรูณ์

ตามข้อกําหนดของท้องถ่ิน  ให้แจ้งผู้ประกอบการ

ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้อง   ภายใน

ระยะเวลาประมาณ  7 วนั  นบัแตว่นัท่ีได้ยืนคํา

ร้องขอตอ่ใบอนญุาต 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

3.1  เจ้าพนกังานออกตรวจสอบความถกูต้อง

กรณีผู้ประกอบการดําเนินการไมถ่กูต้อง   

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

 
3.2  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ

ทําถกูต้อง  “อนญุาตออกหนงัสือรับรองการแจ้ง

   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

 3.3  กรณีท่ีออกตรวจสอบแล้ววา่ผู้ประกอบการ 

ไมป่ฏิบตัติามคําแนะนํา เพ่ือแก้ไขให้ถกูต้อง 

ให้เสนอ   “ไมส่มควรออกใบอนญุาต”  พร้อมด้วย

เหตผุลดงักล่าว   

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานสาธารณสขุ (ผอ.กองสาธารณสขุฯ) 

-เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับหนงัสือรับรองการ

แจ้ง  ประมาณ  5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   5  วนั 
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รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งสะสมอาหารและจําหนา่ยอาหาร                           จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / ข้าราชการ / หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ                             จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาบตัรประจําตวัผู้ผา่นการอบรมสขุาภิบาลอาหาร                                                จํานวน  1  ฉบบั 

5. สําเนาหนงัสือการจดทะเบียน  บริษัท / ห้างร้าน   กรณีเป็นนิติบคุคล                            จํานวน  1  ฉบบั 

 6.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ปรุง / ผู้ เสิร์ฟ / ผู้สมัผสัอาหาร                                                    จํานวน  1  ฉบบั 
 



อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค วา่ด้วยเร่ือง  การออกหนงัสือรับรองการแจ้ง

สะสมอาหารและจําหนา่ยอาหาร   ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบคําขอรับหนงัสือรับรองการแจ้งสะสมอาหารและจําหนา่ยอาหาร 
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แบบคาํขอรับหนังสือรับรองการแจ้งสะสมอาหารและจาํหน่ายอาหาร 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ แบบคําขอรับใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ  (กรณีผู้ขอรายใหม)่ 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอรับหนงัสือใบอนญุาตฯ 

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อม

แนบเอกสารและหลกัฐานตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด  ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ   ระยะเวลาประมาณ  

20 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ี แจ้งให้

ผู้ประกอบการมาชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต  

ภายในกําหนด   7  วนั    

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับหนงัสือรับรองการ 

แจ้งฯ   ประมาณ  5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ                                    จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / ข้าราชการ / หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ                             จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาบตัรประจําตวัผู้ผา่นการอบรมสขุาภิบาลอาหาร  (กรณีจําหนา่ยอาหาร)             จํานวน  1  ฉบบั 

5.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาดหนึ่งนิว้                                                                                   จํานวน  3  รูป 

6.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ ย่ืนคําร้อง / ผู้ชว่ย                                                                     จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค วา่ด้วยเร่ือง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ    อตัราคา่ธรรมเนียม   200  บาท  ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบคําขอรับใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ แบบคําขอรับใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ (กรณีขอตอ่อายใุบอนญุาต) 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องตอ่อายใุบอนญุาตฯ 

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อม

แนบเอกสารและหลกัฐานตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนด  ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ   ระยะเวลาประมาณ  

20 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ี แจ้งให้

ผู้ประกอบการมาชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต  

ภายในกําหนด   7  วนั    

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

4. ออกใบเสร็จรับเงินให้กบัผู้ประกอบการ 

ระยะเวลา   ประมาณ   10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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5.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 



6.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับหนงัสือรับรองการ 

แจ้งฯ   ประมาณ  5  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตจําหนา่ยสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ                                    จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน / ข้าราชการ / หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจ                             จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาบตัรประจําตวัผู้ผา่นการอบรมสขุาภิบาลอาหาร  (กรณีจําหนา่ยอาหาร)             จํานวน  1  ฉบบั 

5.  รูปถ่ายหน้าตรงขนาดหนึ่งนิว้                                                                                   จํานวน  3  รูป 

6.  ใบรับรองแพทย์ของผู้ ย่ืนคําร้อง / ผู้ชว่ย                                                                     จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค วา่ด้วยเร่ือง  การจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง

สาธารณะ    อตัราคา่ธรรมเนียม   200  บาท   ใบอนญุาตมีอาย ุ  1  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 – 381037  หรือ  036 – 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

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


ตัวอย่างแบบคาํขอรับใบอนุญาตจาํหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ แบบคําขออนญุาตดําเนินการสสุานและฌาปน

สถาน  (กรณีผู้ขอรายใหม)่ 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขออนญุาตดําเนินการสสุาน

และฌาปนสถาน  แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  

และสถานท่ีพร้อมแนบเอกสารและหลกัฐาน

ตามท่ีราชการสว่นท้องถ่ินกําหนด  ระยะเวลา

ประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  10  นาที    

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ีท่ีใช้เป็นท่ีตัง้

สสุานและฌาปนสถาน  พิจารณาออกใบอนญุาต

สสุานและฌาปนสถานระยะเวลา และแจ้งให้มา

ชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต 40 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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4.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 



5.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาตสสุาน

และฌาปนสถาน   ประมาณ  12  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   60  วนั 
 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตสสุานและฌาปนสถาน                                                         จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน                                                                                 จํานวน  1  ฉบบั 

4. หนงัสือยินยอมให้เป็นผู้ ดําเนินการสสุานและฌาปนสถาน                                          จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค วา่ด้วยเร่ือง  สสุานและฌาปนสถาน 

1.  ใบอนญุาตจดัตัง้สสุานและฌาปนสถาน      1,000 บาท 

2.  ใบอนญุาตเป็นผู้ ดําเนินการสสุานและฌาปนสถาน     500  บาท 

3.  ใบอนญุาตมีอาย ุ 3 ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบคําขอรับใบอนญุาตสสุานและฌาปนสถาน 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ แบบคําขออนญุาตดําเนินการสสุานและฌาปน

สถาน  (กรณีผู้ขอตอ่อายใุบอนญาต) 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขอตอ่อายใุบอนญุาต

ดําเนินการสสุานและฌาปนสถาน  แจ้งช่ือ  ท่ีอยู่   

เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อมแนบเอกสาร

และหลกัฐานตามท่ีราชการส่วนท้องถ่ินกําหนด  

ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู

และหลกัฐานเอกสารตา่งๆ  10  นาที    

 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบสถานท่ีท่ีใช้เป็นท่ีตัง้

สสุานและฌาปนสถาน  พิจารณาออกใบอนญุาต

สสุานและฌาปนสถาน  และแจ้งให้มาชําระ

คา่ธรรมเนียมใบอนญุาต  5 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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4.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  7 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

5.  แจ้งให้ผู้ประกอบการมารับใบอนญุาตสสุาน

และฌาปนสถาน   ประมาณ  7  วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

-เจ้าพนกังานธุรการ 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   20  วนั 
 

รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอรับใบอนญุาตสสุานและฌาปนสถาน                                                         จํานวน  1  ฉบบั 

2. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน                                                                                 จํานวน  1  ฉบบั 

4. หนงัสือยินยอมให้เป็นผู้ ดําเนินการสสุานและฌาปนสถาน                                          จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามเทศบญัญัตเิทศบาลตําบลหนองแค วา่ด้วยเร่ือง  สสุานและฌาปนสถาน 

1.  ใบอนญุาตจดัตัง้สสุานและฌาปนสถาน      1,000 บาท 

2.  ใบอนญุาตเป็นผู้ ดําเนินการสสุานและฌาปนสถาน     500  บาท 

3. ใบอนญุาตมีอาย ุ3  ปี 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบคําขอรับใบอนญุาตสนุานและฌาปนสถาน 
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ตัวอย่างแบบคาํขอรับใบอนุญาตสุนานและฌาปนสถาน 
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ แบบคําขออนญุาตติดตัง้ปา้ยโฆษณา 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องขออนญุาตตดิตัง้ปา้ยโฆษณา

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ีพร้อม

แนบเอกสารและหลกัฐานตามท่ีราชการสว่น

ท้องถ่ินกําหนดและแจ้งสถานท่ีท่ีอนญุาตให้

ตดิตัง้ปา้ยโฆษณา  ระยะเวลาประมาณ  30 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีออกใบเสร็จรับเงินคา่ธรรมเนียม

ใบอนญุาตตดิตัง้ปา้ยโฆษณา  10 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

3.  เสนอเจ้าพนกังานท้องถ่ินอนญุาต 

ประมาณ  4 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

4. แจ้งให้ผู้ขอรับใบอนญุาตตดิตัง้ปา้ยโฆษณา 

มาขอรับใบอนญุาต   ระยะเวลาประมาณ 2 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 
 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   7  วนั 
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รายการเอกสารประกอบ 

1. แบบคําขอร้องขออนญุาตตดิตัง้ปา้ยโฆษณา                                                              จํานวน  1  ฉบบั 



2. สําเนาทะเบียนบ้าน                                                                                                  จํานวน  1  ฉบบั 

3. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน                                                                                 จํานวน  1  ฉบบั 

4. สําเนาหนงัสือการจดทะเบียนบริษัท / ห้างร้าน  กรณีเป็นนิตบิคุคล                              จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามพระราชบญัญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535   โดยคิดอตัราคา่ธรรมเนียม  200 บาท    ใบอนญุาตมีอาย ุ  60  วนั 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบคําขอร้องขออนญุาตติดตัง้ปา้ยโฆษณา                                                               
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ตัวอย่างแบบคาํขอร้องขออนุญาตตดิตัง้ป้ายโฆษณา                                                               
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คู่มือสาํหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ แบบคําร้องเหตเุดือดร้อนรําคาญ 
 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบาลตําบลหนองแค อ.หนองแค จ.สระบรีุ 
 

ขอบเขตการให้บริการ      เขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค 
 

สถานท่ี / ชอ่งทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตําบล

หนองแค  อ.หนองแค  จ.สระบรีุ    
วนัจนัทร์  ถึงวนั  ศกุร์  (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา  08.30  ถึง  16.30  น. 

 

หลกัเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําร้อง 

ผู้ขอท่ีประกอบการในเขตพืน้ท่ีเทศบาลตําบลหนองแค  
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 
 

ขัน้ตอน  หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. ย่ืนแบบคําร้องเหตเุดือดร้อนรําคาญ 

แจ้งช่ือ  ท่ีอยู ่  เบอร์โทรศพัท์  และสถานท่ี  

ระยะเวลาประมาณ  30 นาที 

 

 

 -งานสขุาภิบาลและอนามยัสิ่งแวดล้อม 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม   เทศบาลตําบล

หนองแค 

2.  เจ้าหน้าท่ีสอบถามรายละเอียดเหตท่ีุเกิด 

ระยะเวลาประมาณ  20 นาที 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

3.  เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบเหตเุดือดร้อนรําคาญ

เบือ้งต้น      ประมาณ  3 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

4. แจ้งให้ผู้ ก่อเหตรํุาคาญระงบัเหตปุรับปรุงดแูล

ในเขตของตนให้ปราศจากเหตรํุาคาญ  พร้อมทัง้ 

ออกหนงัสือตามแบบตรวจแนะนําของเจ้า

พนกังาน   ระยะเวลาประมาณ 2 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

5. เจ้าหน้าท่ีออกตรวจสอบเหตเุดือดร้อนรําคาญ 

ประมาณ  3 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 
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5.1 กรณีผู้ ก่อเหตปุฏิบตัิตามคําสัง่แจ้งให้ผู้ ร้อง

ทราบภายใน 3 วนั 

 -เจ้าพนกังานสขุาภิบาล 

 

5.2 กรณีผู้ ก่อเหตไุมป่ฏิบตัติามคําสัง่ให้รายงาน

เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบเพ่ือระงบัเหตรํุาคาญ

นัน้ตามอํานาจหน้าท่ี ตอ่ไป  ภายใน 3 วนั 

 -เจ้าพนกังานท้องถ่ิน(นายกเทศมนตรี) 

 

ระยะเวลา 

ระยะเวลาตัง้แตผู่้ประกอบการมาย่ืนคําร้องจนดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ   15  วนั 
 

รายการเอกสารประกอบ 

แบบคําร้องเหตเุดือดร้อนรําคาญ                                                                               จํานวน  1  ฉบบั 
 

อตัราคา่ธรรมเนียม 

โดยคิดคา่ธรรมเนียมตามพระราชบญัญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

พ.ศ. 2535   โดยคิดอตัราคา่ธรรมเนียม  200 บาท    ใบอนญุาตมีอาย ุ  60  วนั 
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 

หมายเลขโทรศพัท์  036 - 381037  หรือ  036 - 371331  ตอ่  118 -119 

www.nongkhae.go.th 
 

ตวัอยา่งแบบฟอร์ม 

แบบคําร้องเหตเุดือดร้อนรําคาญ 
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ตัวอย่างแบบคาํร้องเหตุเดือดร้อนรําคาญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


