
 
 

คู่มือประชาชน 
ส าหรับการรับบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

 
 
 

 
 

เทศบาลต าบลหนองขาว 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 



งานที่ให้บริการ การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว  

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจนัทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

การร้องเรียนร้องทุกข์ เป็นเรื่องที่ประชาชนขอให้ช่วยเหลือ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริง 
อันเนื่องมาจากการได้รับความเดือดร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือ พบเห็นการกระทาผิดกฎหมายและรวมถึง               
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับประชาชน ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อม วิธีการยื่นเรื่องการร้องทุกข์ของเทศบาลต าบลหนองขาว  
สามารถยื่นหนังสือได้ที ่ 

๑. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลหนองขาว 

๒. ตู้รับฟังความคิดเห็น  

๓. เว็บไซต์ www.nongkhaolocal.go.th/ 

๔. เวทีประชาคม  

๕. ทางไปรษณีย์  

6. facebook เทศบาลต าบลหนองขาว  

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  

ขั้นตอน หน่วยงานผู้ผิดชอบ  

๑.รับเรื่องราวร้องเรียนทุกข์ผ่านช่องทางดังนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

๑.๑ ยื่นเอกสารด้วยตนเอง  

๑.๒ ตู้แสดงความคิดเห็น  

๑.๓ เว็บไซต์ของเทศบาลต าบลหนองขาว 

๑.๔ เวทีประชาคม  

1.5 facebook เทศบาลต าบลหนองขาว (ระยะเวลา ๕ นาท)ี  

๒.แจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  (ระยะเวลา ๑๐ นาท)ี  

๓.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานที่ที่ก่อให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียน ร้องทุกข์  (ระยะเวลา ๓ ชั่วโมง)  

๔.รายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (ระยะเวลา ๒๐ นาที)  

๕.ประชุมคณะกรรมการเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา  (ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง)  

๖.แจ้งให้ผู้ประกอบการดาเนินการแก้ไขตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่  (ระยะเวลา ๔ วัน)  

๗.ตอบกลับผู้ร้องเรียน ร้องทุกข์  (ระยะเวลา ๗ วัน)  



ระยะเวลา  

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ๗ วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  

ไม่มีเอกสารประกอบ  

ค่าธรรมเนียม  

ไม่เสียค่าธรรมเนียม  

การรับเรื่องร้องเรียน  

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองช่าง โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22 ทางเว็บไซด์ www.nongkhaolocal.go.th              
ตู้แสดงความคิดเห็น , facebook เทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานที่ให้บริการ ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว  

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจนัทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

๑.สถานประกอบกิจการต้องอยู่ห่างจากชุมชนวัด ศาสนา สถาน โบราณสถาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา 
โรงพยาบาลหรือสถานที่ อ่ืน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานและกฎหมายอ่ืน ที่ เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในกรณีที่สถาน
ประกอบการที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงานสถานประกอบการนั้น จะต้องมีสภาพที่ตั้ งตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น               
โดยค าแนะน าของพนักงานสาธารณสุขประกาศก าหนดโดยค านึงถึงลักษณะและประเภทของการประกอบกิจการของ
สถานประกอบกิจการนั้นๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนหรือก่อเหตุร าคาญด้วย 

๒.สถานประกอบกิจการใดที่การประกอบกิจการอาจก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงหรือความสั่นสะเทือนมลพิษทางอากาศ
มลพิษทางน้ า ของเสียอันตราย หรือมีการใช้สารเคมีหรือวัตถุอันตราย จะต้องด าเนินการควบคุมและป้องกันมิให้
เกิดผลกระทบจนเป็นเหตุร าคาญหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนงานและผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง 

๓. ในการออกใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจก าหนดเงื่อนไขโดยเฉพาะให้ผู้รับใบอนุญาตปฏิบัติเพ่ือป้องกัน
อันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชนเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้โดยทั่วไปก็ได้ 

๔. ใบอนุญาตใช้ได้ส าหรับกิจการประเภทเดียวและส าหรับสถานที่แห่งเดียว 

๕. ใบอนุญาตที่ออกให้ มีอายุ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาตและให้ใช้ได้เพียงในเขตอ านาจของเทศบาลต าบล           
หนองขาวเท่านั้น 

๖. การขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุเม่ือได้ยื่นค าขอพร้อมกับเสียค่าธรรมเนียมแล้ว ให้
ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่ต่ออายุใบอนุญาต 

๗. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลา              
ที่ประกอบกิจการ  

ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัน้ตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตฯ พร้อมเอกสาร     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน      งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ สถานประกอบการ    เจ้าพนักงานสาธารณสุขหรือ 

(ระยะเวลา ๑ วัน)         ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



๔. ออกใบอนุญาต        งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๕. ช าระค่าธรรมเนียม        งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง 

(ระยะเวลา ๒ นาที) 

ระยะเวลา  

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน 

๓. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรณีเป็นนิติบุคคล 

๔. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจาตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านที่รับรองความถูกต้องของผู้ มี
อ านาจและผู้รับมอบอ านาจกรณีผู้ขอใบอนุญาตไม่สามารถยื่นคาขอได้ด้วยตนเอง 

๕. ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๖. ใบอนุญาตฉบับจริงกรณีต่ออายุใบอนุญาต 

๗. เอกสารการแจ้งความตอ่สถานีตารวจ กรณีสูญหายหรือถูกท าลาย 

๘. ใบอนุญาตเดิม/หนังสือรับรองแจ้งเดิม กรณีช ารุดในสาระส าคัญ 

๙. แผนที่แสดงบริเวณสถานที่ประกอบกิจการ 

๑๐. อ่ืน ๆ ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร  

ค่าธรรมเนียม  

อัตราค่าธรรมเนียมตามท้ายข้อบัญญัติเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ             
พ.ศ. 2546  

การรับเรื่องร้องเรียน  

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองช่าง โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22 ทางเว็บไซด์ www.nongkhaolocal.go.th                
ตู้แสดงความคิดเห็น , facebook เทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 

 

 

 

 



งานที่ให้บริการ การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว  

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจนัทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕46 ด้วยการควบคุมกิจการ           
รับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยท าเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการ                
คิดค่าบริการ โดยให้ช าระค่าธรรมเนียมตามบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมท้ายเทศบัญญัติเทศบาลต าบลหนองขาว              
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2546 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ 

ขัน้ตอน         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. รับเอกสาร/ตรวจสอบเอกสาร         งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

เขียนค าขอใช้บริการจัดเก็บมูลฝอย  

(ระยะเวลา ๓ นาที/ราย) 

๒. แจ้งรถขยะเก็บมูลฝอย          งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลา  

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 นาที  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  

๑. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

๒. ส าเนาทะเบียนบ้าน  

ค่าธรรมเนียม  

อัตราค่าธรรมเนียมตามท้ายข้อบัญญัติเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 
พ.ศ. 2546  

การรับเรื่องร้องเรียน  

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองช่าง โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22 ทางเว็บไซด์ www.nongkhaolocal.go.th                
ตู้แสดงความคิดเห็น , facebook เทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 

 



 

งานที่ให้บริการ ขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและต่อใบอนุญาตฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว  

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจนัทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

ผู้ใดมีความประสงค์จะจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 

มาตรา ๔ “ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่ของเอกชนและประชาชน สามารถใช้
ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ มาตรา ๔๑ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ เพ่ือประโยชน์           
ใช้สอยของประชาชนทั่วไป ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ไม่ว่าเป็นการจ าหน่ายโดยลักษณะ            
วิธีจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด เป็นปกติหรือเร่ขาย เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น รวมทั้ง
เทศบาลบัญญัติเทศบาลต าบลหนองขาว เรื่องการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2546 ใบอนุญาตฯ       

มีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัน้ตอน         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้อง/พร้อมหลักฐาน        งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร         งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ระยะเวลา ๕ นาท ี) 

๓. ตรวจสอบสถานที่         กองช่าง/งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

๔. ออกใบอนุญาต/ชาระค่าธรรมเนียม     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / กองคลัง 

(ระยะเวลา ๑ วัน) 

ระยะเวลา  

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 4 วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  

๑. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับใบอนุญาต 

๒. ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ช่วยจ าหน่าย ฯ 

๓. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่น ขนาด ๑x๑.๕ นิ้ว ของผู้รับใบอนุญาตและผู้ช่วยจ าหน่ายคนละ ๓ รูป 

 



๔. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาต และผู้ช่วยจ าหน่าย 

๕. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจ าหน่ายสินค้า (กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่) 

๖. แบบขอรับใบอนุญาต 

ค่าธรรมเนียม  

๑. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่ง
ที่ใดเป็นปกต ิค่าธรรมเนียม 200 บาท/ปี 

๒. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีเร่ขาย ค่าธรรมเนียม  

50 บาท/ปี 

การรับเรื่องร้องเรียน  

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองช่าง โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22 ทางเว็บไซด์ www.nongkhaolocal.go.th                
ตู้แสดงความคิดเห็น , facebook เทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานที่ให้บริการ การออกหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร 

และสถานที่สะสมอาหารและต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งและใบอนุญาตฯ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว  

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจนัทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ มาตรา ๔ “สถานที่จ าหน่ายอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ 
หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไว้เพ่ือประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนส าเร็จและจ าหน่ายให้ผู้ซื้อ
สามารถบริโภคได้ทันที่ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการจ าหน่ายโดยจัดให้มีบริเวณไว้สาหรับการบริโภค ณ ที่นั้น หรือน าไป
บริโภคท่ีอ่ืนก็ตาม “สถานที่สะสมอาหาร” หมายความว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่มิใช่ที่หรือทางสาธารณะ 
ที่จัดไว้ส าหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเป็นของสดหรือของแห้ง หรืออาหารส าเร็จรูปลักษณะอ่ืนใด ซึ่งผู้ซื้อต้องน าไป 
ประกอบ หรือปรุงเพ่ือบริโภคในภายหลัง 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในอาคารหรือพ้ืนที่ใดซึ่งมีพ้ืนที่เกินสองร้อย
ตารางเมตร และมิใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ถ้าสถานที่
ดังกล่าวมีพ้ืนที่ไม่เกินสองร้อยตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับหนังสือรับรองการแจ้งตาม
มาตรา ๔๘ ก่อนการจัดตั้ง รวมถึงเทศบัญญัติเทศบาลหนองขาว เรื่อง สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม
อาหาร พ.ศ. ๒๕46 

หนังสือรับรองการแจ้งฯ และใบอนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัน้ตอน         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผู้ประกอบการยื่นแบบขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง        งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หรือใบอนุญาตฯ พร้อมหลักฐาน 

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แนะน าด้านสุขาภิบาล 

(ระยะเวลา ๑ วันทาการ) 

๓. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม       งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกหนังสือรับรองการแจ้ง     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

หรือใบอนุญาต 

(ระยะเวลา ๑ วันทาการ) 

๕. รับหนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาต       งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 



ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 4 วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  

๑. แบบขอรับใบอนุญาต จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. ใบรับรองแพทย์ (ผู้สัมผัสอาหาร) จ านวน ๑ ฉบับ 

๕. หนังสือรับรองการแจ้งหรือใบอนุญาตฉบับเดิม (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

๖. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน ๑ ฉบับ 

ผู้มอบและผู้รับมอบ กรณีผู้ขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง 

ไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง(กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) 

๗. หนังสือรับรองบริษัท(กรณีท่ีเป็นนิติบุคคล) จ านวน ๑ ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม  

การออกหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้จ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะโดยลักษณะวิธีการจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใด
เป็นปกต ิ

1.1 พ้ืนที่ไม่เกิน 5 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 100 บาท/ปี 

1.2 พ้ืนที่เกิน 5 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 10 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 150 บาท/ปี 

1.3 พ้ืนที่เกิน 10 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 20 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 200 บาท/ปี 

1.4 พ้ืนที่เกิน 20 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 30 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 250 บาท/ปี 

1.5 พ้ืนที่เกิน 30 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 300 บาท/ปี 

1.6 พ้ืนที่เกิน 50 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 400 บาท/ปี 

1.7 พ้ืนที่เกิน 100 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 500 บาท/ปี 

1.8 พ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 300 ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท/ปี 

1.9 พ้ืนที่เกิน 300 ตารางเมตรขึ้นไป ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท/ปี 

การรับเรื่องร้องเรียน  

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองช่าง โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22 ทางเว็บไซด์ www.nongkhaolocal.go.th                
ตู้แสดงความคิดเห็น , facebook เทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 



งานที่ให้บริการ การออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาด และต่ออายุใบอนุญาตฯ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง เทศบาลต าบลหนองขาว  

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที/่ช่องทางการให้บริการ  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจนัทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ  

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔ “ตลาด” หมายความว่า สถานที่ซึ่งปกติจัดไว้ให้ผู้ค้าใช้
เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทสัตว์ เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ หรืออาคารอันมีสภาพเป็นของสด ประกอบหรือปรุง
แล้ว หรือของเสียง่าย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการจ าหน่ายสินค้าประเภทอ่ืนด้วยหรือไม่ก็ตาม และหมายความรวมถึงบริเวณ
ซึ่งจัดไว้ส าหรับให้ผู้ค้าใช้เป็นที่ชุมนุมเพ่ือจ าหน่ายสินค้าประเภทดังกล่าวเป็นประจ าหรือเป็นครั้งคราวหรือตามวันที่กา
หนด มาตรา ๓๔ ห้ามมิให้ผู้ใดจัดตั้งตลาด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๕๖ ใบ
อนุญาตฯ มีอายุ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให ้ 

ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัน้ตอน         หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ผู้ประกอบการยื่นแบบขอรับใบอนุญาตฯ     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมหลักฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 

(ระยะเวลา ๕ นาที) 

๒. เจ้าหน้าที่ออกตรวจพ้ืนที่และสถานที่ตั้งประกอบกิจการ    งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

แนะน าด้านสุขาภิบาล 

(ระยะเวลา๑ วันทาการ) 

๓. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม      งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาต     งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ระยะเวลา๑ วันทาการ) 

๕. รับใบอนุญาตฯ        งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 4 วัน  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  

๑. แบบขอรับใบอนุญาต จ านวน ๑ ฉบับ 

๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จ านวน ๑ ฉบับ 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จ านวน ๑ ฉบับ 

๔. ทะเบียนแผงผู้ประกอบการค้า (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 



๕. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดฉบับเดิม (ถ้ามี) จ านวน ๑ ฉบับ 

๖. แผนผังสถานที่ประกอบการ จ านวน ๑ ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม  

1.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ ๑ ฉบับละ 2,000 บาท 

2.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ ๒ ฉบับละ 2,000 บาท 

3.ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ประเภทที่ 3 (ตลาดนัด) ฉบับละ 2,000 บาท 

การรับเรื่องร้องเรียน  

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม กองช่าง โทรศัพท์ 034 – 586 – 208 ต่อ 21,22 ทางเว็บไซด์ www.nongkhaolocal.go.th                
ตู้แสดงความคิดเห็น , facebook เทศบาลต าบลหนองขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


