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คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ส าหรับโปรแกรมเวอร์ชันที่ 2 
อัพเดตล่าสุดวันที่ 28 เม.ย. 2560) 

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมฯ และการลงทะเบียน 

1) วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมและการเข้าสู่โปรแกรม 
1.1 สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากหน้าเว็บไซต์ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข  โดยเปิดเว็บไซต์ 

http://laws.anamai.moph.go.th/ และคลิกท่ีภาพสไลด์ประชาสัมพันธ์ “การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมส าเร็จรูป
การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ดังภาพที่ 1 หรือคลิกไอคอนโปรแกรมที่
หัวข้อ Quick Links ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ ๑   

 
ภาพที่ ๒  
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1.2 ดาวน์โหลดโปรแกรมโดยการคลิกที่ “ไฟล์โปรแกรมส าเร็จรูปฯ (อัพเดตล่าสุดวันที่ 28 เม.ย. 2560)”    
ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ ๓  

1.3 คลิกเครื่องหมายดาวน์โหลด ดังภาพที่ 4 และรอโปรแกรมก าลังดาวน์โหลด ดังภาพที่ 5 

 
ภาพที่ ๔   

 
ภาพที่ ๕  
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1.4 คลิกท่ีลูกศร จากนั้นเลือก “แสดงในโฟลเดอร์” ดังภาพที่ 6 แล้วจะพบไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาดังภาพที่ 7 

 
ภาพที่ ๖   

1.5 เมื่อดาวน์โหลดไฟล์โปรแกรมมาแล้วให้ท าการแตกไฟล์ด้วยการคลิกขวาจากนั้นเลือก Extract files…     

 
ภาพที่ ๗   
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1.6 เลือกต าแหน่งทีต่้องการบันทึกไฟล์ จากนั้นคลิก “OK” 

 
ภาพที่ ๘   

1.7 เมื่อท าการแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วจะปรากฏโฟลเดอร์ไฟล์โปรแกรมดังภาพที่ 9 จากนั้นคลิกเข้าไปใน
โฟลเดอร์และท าการตั้งค่าเบื้องต้นโดยการคลิกขวาที่ไฟล์ Sever2Go แล้วเลือก Properties ดังภาพที ่10 

 
ภาพที่ ๙    
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ภาพที่ ๑๐  

1.8 เลือก Compatibility คลิก Run this program in compatibility mode for แล้วเลือก Windows XP 
(Service Pack 2) ขึ้นไป จากนั้นคลิก “OK” 

 
ภาพที่ ๑๑   
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1.9  ดับเบ้ิลคลิกท่ีไฟล์ Server2Go เพ่ือเปิดโปรแกรม 

 
ภาพที่ ๑๒  

1.10 เมื่อเข้ามาในโปรแกรมแล้วจะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 13 ในกรณีที่ผู้ใช้งานเข้าสู่โปรแกรมครั้งแรก   
ให้ไปยังขั้นตอนต่อไปได้เลย และจะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 14 ในกรณีที่ลงทะเบียนเพ่ือตั้งค่าเริ่มต้นแล้วให้ข้ามไปยัง
ขั้นตอนที ่3 

 
ภาพที่ ๑๓  

 
ภาพที่ ๑๔   
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2) การลงทะเบียนผู้ใช้งาน (กรณีเข้าใช้งานครั้งแรก) 

2.1 คลิก “ลงทะเบียนเพ่ือตั้งค่าเริ่มต้น” ดังภาพที่ 15 จะปรากฏหน้าต่างเพ่ือให้กรอกข้อมูลดังภาพที่ 16 
กรอกรายละเอียดพร้อมก าหนดรหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อย
แล้วให้คลิก “บันทึกการตั้งค่า” 

 
ภาพที่ ๑๕  

 

ภาพที่ ๑๖   
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3) วิธีการเข้าสู่โปรแกรม ฯ 

3.1 เมื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียนการตั้งค่าเริ่มต้นแล้วคลิก “Login” ดังภาพที่ 17 

 
ภาพที่ ๑๗  

3.2 เมื่อคลิก “login” จะปรากฏหน้าต่างย่อยดังภาพที่ 18 จึงต้องกรอกรหัสผู้ใช้งาน (Username) และ
รหัสผ่าน (Password)  

 
ภาพที่ ๑๘  
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4) รายละเอียดหน้าเมนูหลัก 
 หน้าเมนูหลักประกอบด้วยเมนูหลัก 6 เมนู ดังนี้ 

- ข้อมูลพื้นฐาน : บันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานจะประกอบด้วยพ้ืนที่รับผิดชอบ, บุคลากรส่วน
งานสาธารณสุข, ผู้รับผิดชอบ/ดูแลงานกฎหมายสาธารณสุข, ข้อก าหนดท้องถิ่น, ข้อมูลหน่วยงาน และผู้รับผิดชอบ
โปรแกรม 

- ใบอนุญาต : การออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งประกอบด้วย หมวด 3 การจัดการ
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย,  หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ, หมวด 8 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร และหมวด 9 การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

- เหตุร าคาญ : การรับเรื่องร้องเรียน  
- รายงาน : สามารถดูรายงานในภาพรวมได้ 
- การจัดการข้อมูล : ส่งข้อมูลมาทีส่่วนกลางเพ่ือใช้ในการสนับสนุนเรื่องต่างๆ ต่อไป 
- ออกจากโปรแกรม   

 
 

ภาพที่ ๑๙  

5) การลงทะเบียนข้อมูลพื้นฐาน 

5.1 ข้อมูลพื้นฐาน > พ้ืนที่รับผิดชอบ และเลือก “ปีงบประมาณ” ที่ต้องการเสียก่อน จากนั้นท าการกรอกข้อมูล
ให้ครบถ้วนแล้วคลิก “บันทึกข้อมูล” ดังภาพที่ 20        
 การบันทึกข้อมูลในส่วนนี้จะถูกแบ่งออกเป็นปีงบประมาณ โดยข้อมูลที่ต้องกรอกมีดังนี้  
  -  ปีงบประมาณ เป็นตัวเลือกแบบเลือกได้ 1 ตัวเลือก (DropDownList)   
  -  พ้ืนที่รับผิดชอบ         
  - จ านวนชุมชน          
  -  จ านวนหลังคาเรือน         
  - จ านวนประชากร 

 

ภาพที่ ๒๐  

1 

3 2 
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5.2 ข้อมูลพ้ืนฐาน > บุคลากรส่วนงานสาธารณสุข และเลือก “ปีงบประมาณ” ที่ต้องการเสียก่อน จากนั้นท า
การกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วคลิก “บันทึกข้อมูล”  ดังภาพที่ 21      
 การบันทึกข้อมูลในส่วนนี้จะถูกแบ่งออกเป็นปีงบประมาณ โดยข้อมูลที่ต้องกรอก มีดังนี้ 

  -  ปีงบประมาณ เป็นตัวเลือกแบบเลือกได้ 1 ตัวเลือก (DropDownList) 
  -  ข้าราชการ ระบุจ านวน 
  -  ลูกจ้างประจ า ระบุจ านวน 
  -  ลูกจ้างชั่วคราว ระบุจ านวน 
  -  ลูกจ้างเหมา ระบุจ านวน 
  -  ลูกจ้างตามภารกิจ ระบุจ านวน 
  -  ระบุ อ่ืนๆ (ถ้ามี) และระบจุ านวน 
  *  ส่วน “ลูกจ้างรวมทั้งสิ้น” โปรแกรมจะรวมผลโดยอัตโนมัต ิ

 
ภาพที่ ๒๑  

 เมื่อท าการกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หากผู้ใช้งานกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้องโปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังภาพที่ 22 

 
ภาพที่ ๒๒  

2 
1 

3 
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 หากต้องการบันทึกข้อมูลในปีงบประมาณอ่ืนๆ ให้เลือกปีงบประมาณท่ีต้องการแล้วกรอกข้อมูล 
 หากต้องการแก้ไขให้เลือกปีงบประมาณที่ต้องการแก้ไข โปรแกรมจะแสดงข้อมูลของปีงบประมาณที่เลือก
ในช่องที่เคยกรอกไว้ จากนั้นท าการแก้ไขมูลตามทีต่้องการแล้วคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้ง
เตือนดังภาพที่ 23 

 

ภาพที่ ๒๓  

5.3 ข้อมูลพื้นฐาน > ผู้รับผิดชอบ/ดูแลงานกฎหมายสาธารณสุข และเลือก “ปีงบประมาณ” ที่ต้องการเสียก่อน
จากนั้นจึงคลิก “เพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบ” ดังภาพที่ 24 จะปรากฏหน้าต่างย่อยดังภาพที่ 25  

 

ภาพที่ ๒๔   

 การบันทึกข้อมูลในส่วนนี้จะถูกแบ่งออกเป็นปีงบประมาณ โดยข้อมูลที่ต้องกรอก มีดังนี้  
  -  ค าน าหน้าชื่อ          
  -  ชื่อ – สกลุ          
  -  ต าแหน่ง          
  -  ส านักและกอง ดังนี้         
   • ส านัก (DropDown List) แบ่งเป็น ปลัดเทศบาล, การช่าง, การคลัง, การศึกษา และการ
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม          
   • กอง (DropDown List) แบ่งเป็น คลัง, ช่าง, ช่างสุขาภิบาล, สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, 
การศึกษา, วิชาการและแผนงาน, สวัสดิการและสังคม, การประปา และการแพทย์    
  -  วุฒิการศึกษา ดังนี้         
   • ต่ ากว่า ป.ตรี (DropDown List) และระบุสถาบัน     
   • ป.ตรี (DropDown List) และเลือกสถาบัน (DropDown List)    
   • ป.โท (DropDown List) และเลือกสถาบัน (DropDown List)    
   • ป.เอก (DropDown List) และเลือกสถาบัน (DropDown List) 
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  -  การเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายสาธารณสุข * สามารถเลือกได้เพียง 1 ตัวเลือก ดังนี้ 
   • ไม่เป็น          
   • เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น        
   • เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข        
   • เป็นผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น     
   • เป็นผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี/อบต. ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 -  หน้าที่ที่รับผิดชอบตามกฎหมายสาธารณสุข * สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
  • การตรวจสุขลักษณะประกอบการพิจารณา (อนุญาต/รับรองการแจ้ง)   
  • ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุร้องเรียนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 
  • การตรวจแนะน า         
  • การเปรียบเทียบปรับ         
  • การด าเนินคดี         
  • อ่ืนๆ ระบุ 

จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “บันทึก” โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตอืน ดังภาพที่ 26 

 

ภาพที่ ๒๕  

 
ภาพที่ ๒๖  
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 เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ตกลง” เป็นการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และโปรแกรมจะท าการล้างข้อมูลในช่องต่างๆ 
ทั้งหมดเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อมูลในรายต่อไปได้ทันท ี

 หากไม่ต้องการกรอกข้อมูลรายต่อไปให้คลิกที่ปุ่ม “ยกเลิก” ดังภาพที่ 25 หรือคลิก “เครื่องหมาย
กากบาท” เพ่ือปิดหน้าต่างย่อยดังภาพที่ 26 และโปรแกรมจะกลับไปแสดงตารางรายการข้อมูลที่ได้บันทึกไปแล้วก่อน
หน้านี้ดังภาพที่ 27 

 

ภาพที่ ๒๗  

 จากภาพที่ 27 ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการแก้ไขหรือลบโดยวิธีการ ดังนี้    
  1. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท าการแก้ไข        
  2. คลิกที่ปุ่ม  เพ่ือท าการลบ 

 ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลผู้รับผิดชอบได้มากตามความต้องการ หากจ านวนข้อมูลที่เพ่ิมมีเกินกว่า 20 
รายชื่อ โปรแกรมจะแบ่งเป็นหน้าๆ ละ 20 รายชื่อ 
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5.4 ข้อมูลพ้ืนฐาน > ข้อก าหนดท้องถิ่น  

 
ภาพที่ ๒๘  

 ต้องเลือกปีงบประมาณเสียก่อนแล้วจึงกรอกข้อมูล ซ่ึงแต่ละช่องมีรูปแบบในการกรอกข้อมูลเป็น         
วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) โดยข้อมูลจะแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

 ข้อก าหนดพื้นฐาน ประกอบด้วย 

 1.  การจัดการมูลฝอย  
 2. การจัดการสิ่งปฏิกูล  
 3. การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  
 4. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ  
 5. การควบคุมแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย  
 6. การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์        
 7. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ        
 8.  ตลาด           
 9. สถานที่จ าหน่ายอาหาร         
 10. สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร      
 11.  การจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 ข้อก าหนดท้องถิน่อ่ืนๆ 

  ส าหรับการกรอกข้อมูลในกลุ่มนี้  ผู้ใช้งานจะต้องคลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อก าหนดอ่ืนๆ” โปรแกรมจะเพ่ิม
ช่องเพ่ือกรอกข้อมูลมาให้ ดังภาพที่ 29 
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ภาพที่ ๒๙  

 
 จากภาพที่ 29 ผู้ใช้งานสามารถกรอกข้อก าหนดท้องถิ่นอ่ืนๆ และข้อมูล วว/ดด/ปปปป (พ.ศ.) ได้เพ่ิมเติม 
หากต้องการลบข้อก าหนดท้องถิ่นอ่ืนๆ ทีไ่ม่ต้องการให้คลิกท่ีปุ่ม   เพ่ือท าการลบ หากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่
ปุ่ม “บันทึกข้อมูล” โปรแกรมจะแสดงการแจ้งเตือน ดังภาพที่ 30 

 
ภาพที่ ๓๐  

5.5 ข้อมูลพ้ืนฐาน > ข้อมูลหน่วยงาน จะปรากฏข้อมูลเมื่อครั้งที่ลงทะเบียนตั้งค่าเริ่มต้นเข้าใช้งานครั้งแรก 
สามารถแก้ไขข้อมูลได้ตามต้องการ จากนั้นคลิก “บันทึกข้อมูล” ดังภาพที่ 31     

  ข้อมูลที่ต้องกรอก มีดังนี้         
  -  ชื่อหน่วยงาน          
  - ประเภทหน่วยงาน         
  - ที่ตั้ง           
  - รหัสไปรษณีย์          
  - หมายเลขโทรศัพท์         
  - หมายเลขโทรสาร         
  - เว็บไซต์          
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 -  Facebook Page          
 - E-mail ของหน่วยงาน  

 
ภาพที่ ๓๑  

5.6 ข้อมูลพ้ืนฐาน > ผู้รับผิดชอบโปรแกรม เพ่ือระบุเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโปรแกรม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนจากนั้น
คลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” ดังภาพที่ 32 โปรแกรมจะแสดงการแจ้งเตือน ดังภาพที ่33    
 ข้อมูลที่ต้องกรอก มีดังนี้         
  -  ชื่อสกุล          
  - หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง      
  - e-mail 

 
ภาพที่ ๓๒  

 

ภาพที่ ๓๓  
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การออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้ง 

1) การกรอกข้อมูลใบค าขอ (รายใหม่) 
1.1 เมนูหลักใบอนุญาต หากต้องการเพ่ิมรายการใหม่ให้คลิก “เพ่ิมข้อมูลใบค าขอ (ขอใหม่)” ดังภาพที่ 34 

 

 
ภาพที่ ๓๔  

 

1.2 หัวข้อข้อมูลการขอใบอนุญาต ดังภาพที่ 35       
 ข้อมูลที่ต้องกรอก มีดังนี้         
  - สถานที่ จะปรากฏข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ       
  - ประเภทใบอนุญาต (DropDown List)       
  - ประเภทใบค าขอ (DropDown List)       
  - เลขที่ใบค าขอ/ปี (พ.ศ.)        
  - เลขที่ใบอนุญาต จะไม่สามารถกรอกได้เพราะต้องก าหนดก่อนที่จะสั่งพิมพ์ใบอนุญาต  
  - วัน/เดือน/ปี ที่เขียน         
  - จ านวนวันที่รับเรื่องแล้ว โปรแกรมจะค านวณให้อัตโนมัติ     
  - สถานะ โปรแกรมจะค านวณให้อัตโนมัติ        

 
ภาพที่ ๓๕  

 

1 
2 
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1.3 เลือกประเภทใบอนุญาต และประเภทใบค าขอ ดังภาพที่ 36      

 
ภาพที่ ๓๖  

 

1.4 ก าหนดเลขที่ใบค าขอ/ปี (พ.ศ.) และวัน/เดือน/ปี ที่เขียน จากนั้นคลิก “แสดงรายละเอียด” ดังภาพที่ 37 
** เลขที่ใบอนุญาตจะต้องก าหนดก่อนสั่งพิมพ์ใบอนุญาต 

 

 
ภาพที่ ๓๗    

1.5 ประเภทใบอนุญาต แบ่งเป็น         
  -  หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย      
  - หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ      
  - หมวด 8 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร    
  - หมวด 9 การขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

1 
2 
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ภาพที่ ๓๘   

๑.๕.๑ หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย      
   ประเภทใบอนุญาต หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประเภทใบค าขอให้เลือก   
 ค าขอรับใบอนุญาตการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดังภาพที่ 39 

 

ภาพที่ ๓๙   

 

 

 

 



20 
 

๑.๕.๑.๑ ผู้ขอ หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิก “ด าเนินการต่อ” 

 
ภาพที่ ๔๐   

๑.๕.๑.๒  สถานประกอบการ แบ่งเป็น      

   (1) สถานประกอบการ      

 
ภาพที่ ๔๑    
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 ลักษณะการประกอบกิจการ          
  - เก็บ ขน          
  - เก็บ ขน ก าจัด           
 และมีตัวเลือกย่อย คือ          
  - มูลฝอยทั่วไป          
  - มูลฝอยติดเชื้อ          
  - มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน       
  - สิ่งปฏิกูล 

 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดังภาพที่ 42 และ 43 จากนั้นคลิก “ด าเนินการต่อ”     

 
ภาพที่ ๔๒   

 
ภาพที่ ๔๓   
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   (2) แผนที่/ผังภาพ ดังภาพที่ 44 หากต้องการเพ่ิมรูปให้คลิกที่ “เพ่ิมข้อมูลแผนที่/       
ผังภาพ” แล้วจะปรากฏหน้าต่างให้ใส่รูปดังภาพที่ 45 จากนั้นคลิก “ด าเนินการต่อ” 

 
ภาพที่ ๔๔   

 
ภาพที่ ๔๕    
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๑.๕.๑.๓ หลักฐานและเอกสารที่แนบ หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิก “ด าเนินการต่อ” 

 
ภาพที่ ๔๖  

๑.๕.๑.๔ ผลการตรวจสุขลักษณะ ให้คลิก “เพ่ิมข้อมูลการตรวจสุขลักษณะ” ดังภาพที่ 47 จะ
ปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 48 หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิก “ด าเนินการ
ต่อ”  

 
ภาพที่ ๔๗  
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ภาพที่ ๔๘  

๑.๕.๑.๕ เงื่อนไขเฉพาะ หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิก “ด าเนินการต่อ” 

 
ภาพที่ ๔๙  

๑.๕.๑.๖ ยืนยันความถูกต้อง หากแน่ใจว่ากรอกข้อมูลถูกต้องแล้วให้คลิก “ยืนยันความถูกต้อง” 
ดังภาพที่ 50 จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างดังภาพที่ 51 ให้คลิก “อนุญาต” 

 
ภาพที่ ๕๐   
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ภาพที่ ๕๑    

   คลิก “ตกลง” ดังภาพที่ 52 จากนั้นคลิก “เอกสารแจ้งการอนุญาตประกอบกิจการ”  
ดังภาพที่ 53 แล้วจะปรากฏหน้าต่างส าหรับพิมพ์เอกสาร ให้คลิกเครื่องหมายพิมพ์เอกสาร ดังภาพที่ 54 

 
ภาพที่ ๕๒   

 
ภาพที่ ๕๓   
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ภาพที่ ๕๔  

๑.๕.๑.๗ ยืนยันค่าธรรมเนียม หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิก “ยืนยันค่าธรรมเนียม” 
ดังภาพที่ 55 จะปรากฏหน้าต่างการแจ้งเตือนจึงคลิกปุ่ม “ตกลง” ดังภาพที่ 56 คลิก 
“พิมพ์ใบอนุญาต” ดังภาพที่ 47 หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิกที่ “พิมพ์
ใบอนุญาต” ดังภาพที่ 58 แล้วจะปรากฏหน้าต่างส าหรับพิมพ์เอกสาร ให้คลิกที่
เครื่องหมายพิมพ์เอกสาร ดังภาพที่ 59 
 

 
ภาพที่ ๕๕   

 
ภาพที่ ๕๖   
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ภาพที่ ๕๗   

 
ภาพที่ ๕๘   

 

ภาพที่ ๕๙   
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๑.๕.๒ หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
  ประเภทใบอนุญาต หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทใบค าขอให้เลือก       
ค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

 
ภาพที่ ๖๐  

๑.๕.๒.๑ ผู้ขอ หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิก “ด าเนินการต่อ”  

 
ภาพที่ ๖๑   
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๑.๕.๒.๒ สถานประกอบการ แบ่งเป็น 
 (1) สถานประกอบการ        
  กลุ่มประเภทกิจการ มีดังนี้      
   - กิจการที่เกีย่วกับการเลี้ยงสัตว์     
   - กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์    
   - กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น้ าดื่ม    
   - กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส าอาง  
   ผลิตภัณฑ์ช าระล้าง      
   - กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร     
   - กิจการที่เกี่ยวกับโลหะหรือแร่     
   - กิจการที่เกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องจักรหรือเครื่องกล   
   - กิจการที่เกี่ยวกับไม้      
   - กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ     
   - กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ      
   - กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง  
   - กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารหิน   
   - กิจการที่เกี่ยวกับอ่ืนๆ       
  หากกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจากนั้นคลิก “ด าเนินการต่อ”  

 
ภาพที่ ๖๒  
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    (2) อาคาร/จุดใกล้เคียง  

 
ภาพที่ ๖๓  

   (3) แผนที่/ผังภาพ 

 
ภาพที่ ๖๔  

๑.๕.๒.๓ วัตถุดิบ/เครื่องจักร/ผลิตภัณฑ์ 
  (1) วัตถุดิบ 

 
ภาพที่ ๖๕  
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  (2) เครื่องจักร  

 
ภาพที่ ๖๖  

 (3) ผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพที่ ๖๗  

๑.๕.๒.๔ กระบวนการผลิต 

 
ภาพที่ ๖๘  
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๑.๕.๒.๕ การควบคุมมลพิษ/การป้องกัน 

 
ภาพที่ ๖๙   

 มลพิษที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ     
  - ของเสีย        
  - มลพิษอากาศ       
  - สิ่งปฏิกูล        
  - เสียง         
  - กลิ่น         
  - น้ าเสีย         
  - สารพิษ         
  - เขม่าควัน        
  - ฝุ่นละออง        
  - แสง/รังสี/ความร้อน       
  - อ่ืนๆ ระบุ   

 
ภาพที่ ๗๐  
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๑.๕.๒.๖ หลักฐานและเอกสารที่แนบ 

 
ภาพที่ ๗๑  

๑.๕.๒.๗ ผลการตรวจสุขลักษณะ 

 
ภาพที่ ๗๒  

 
ภาพที่ ๗๓  
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๑.๕.๒.๘ เงื่อนไขเฉพาะ 

 
ภาพที่ ๗๔  

๑.๕.๒.๙ ยืนยันความถูกต้อง 

 
ภาพที่ ๗๕  

 
ภาพที่ ๗๖  

 
ภาพที่ ๗๗  
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ภาพที่ ๗๘  

๑.๕.๒.๑๐  ยืนยันค่าธรรมเนียม 

 
ภาพที่ ๗๙  

 
ภาพที่ ๘๐  
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ภาพที่ ๘๑  

 
ภาพที่ ๘๒   
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๑.๕.๓ หมวด 8 ตลาด สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 

 
ภาพที่ ๘๓  

๑.๕.๓.๑ ค าขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 

 
ภาพที่ ๘๔  

   (1) ผู้ขอ 

 
ภาพที่ ๘๕   
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   (2) ตลาด        
    ประเภทตลาด แบ่งเป็น      
     - ประเภท 1 คือ ไม่มีโครงสร้าง    
     - ประเภท 2 คือ มีโครงสร้าง 

 
ภาพที่ ๘๖  

   (3) ผู้ดูแล/ผู้แทน/ผู้จัดการ 

 
ภาพที่ ๘๗  
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   (4) หลักฐานและเอกสารที่แนบ 

 
ภาพที่ ๘๘  

   (5) ผลการตรวจสุขลักษณะ 

 
ภาพที่ ๘๙  

   (6) เงื่อนไขเฉพาะ 

 
ภาพที่ ๙๐  
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   (7) ยืนยันความถูกต้อง 

 
ภาพที่ ๙๑  

 
ภาพที่ ๙๒  

 
ภาพที่ ๙๓  
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ภาพที่ ๙๔  

 
ภาพที่ ๙๕  

 
ภาพที่ ๙๖  
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ภาพที่ ๙๗  

 
ภาพที่ ๙๘   
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๑.๕.๓.๒ ค าขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร 

 
ภาพที่ ๙๙  

   (1) ผู้ขอ 

 
ภาพที่ ๑๐๐  

   (2) สถานที่จ าหน่าย/สะสม      
    เพ่ือจัดตั้ง แบ่งเป็น      
     - สถานที่จ าหน่ายอาหาร     
     - สถานที่สะสมอาหาร     
     - สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร    

 
ภาพที่ ๑๐๑  
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    ประเภทพื้นที่       
     - พ้ืนที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร   
     - พ้ืนที่ประกอบกิจการตั้งแต ่200 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
ภาพที่ ๑๐๒  

   (3) ผู้ดูแล/ผู้แทน/ผู้จัดการ 

 
ภาพที่ ๑๐๓   
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   (4) ข้อมูลการตรวจสุขลักษณะ 

 
ภาพที่ ๑๐๔  

   (5) เงื่อนไขเฉพาะ 

 
ภาพที่ ๑๐๕  

   (6) ยืนยันความถูกต้อง 

 
ภาพที่ ๑๐๖  
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ภาพที่ ๑๐๗  

 
ภาพที่ ๑๐๘  

 
ภาพที่ ๑๐๙  
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ภาพที่ ๑๑๐  

 
ภาพที่ ๑๑๑  

 
ภาพที่ ๑๑๒  
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ภาพที่ ๑๑๓   
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๑.๕.๓.๓ ค าขอรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสม
อาหาร 

 
ภาพที่ ๑๑๔  

   (1) สถานที่จ าหน่าย/สะสม 
    เพ่ือจัดตั้ง แบ่งเป็น      
     - สถานที่จ าหน่ายอาหาร     
     - สถานที่สะสมอาหาร     
     - สถานที่จ าหน่ายอาหารและสะสมอาหาร 

 
ภาพที่ ๑๑๕   

    ประเภทพื้นที่       
    - พ้ืนที่ประกอบกิจการไม่เกิน 200 ตารางเมตร   
    - พ้ืนที่ประกอบกิจการตั้งแต ่200 ตารางเมตรขึ้นไป 

 
ภาพที่ ๑๑๖   
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   (2) ผู้ดูแล/ผู้แทน/ผู้จัดการ 

 
ภาพที่ ๑๑๗  

   (3) หลักฐานและเอกสารที่แนบ 

 
ภาพที่ ๑๑๘  

   (4) ผลการตรวจสุขลักษณะ 

 
ภาพที่ ๑๑๙  
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   (5) เงื่อนไขเฉพาะ 

 
ภาพที่ ๑๒๐  

   (6) ยืนยันความถูกต้อง 

 
ภาพที่ ๑๒๑  

 
ภาพที่ ๑๒๒  

 
ภาพที่ ๑๒๓  
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ภาพที่ ๑๒๔  

 
ภาพที่ ๑๒๕  

 
ภาพที่ ๑๒๖  
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ภาพที่ ๑๒๗  

๑.๕.๔ หมวด 9 การขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 

 
ภาพที่ ๑๒๘  

 
ภาพที่ ๑๒๙  
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๑.๕.๔.๑ ผู้ขอ 

 
ภาพที่ ๑๓๐  

๑.๕.๔.๒  สินค้า/สถานที่จ าหน่ายอาหาร 

 
ภาพที่ ๑๓๑  

๑.๕.๔.๓  ผู้ช่วยจ าหน่าย 

 
ภาพที่ ๑๓๒  
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๑.๕.๔.๔  หลักฐานและเอกสารที่แนบ 

 
ภาพที่ ๑๓๓  

๑.๕.๔.๕  ผลการตรวจสุขลักษณะ 

 
ภาพที่ ๑๓๔  

๑.๕.๔.๖  ยืนยันความถูกต้อง 

 
ภาพที่ ๑๓๕  
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ภาพที่ ๑๓๖  

 
ภาพที่ ๑๓๗  
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ภาพที่ ๑๓๘  

 
ภาพที่ ๑๓๙  

 
ภาพที่ ๑๔๐  
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ภาพที่ ๑๔๑  
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การรับเรื่องร้องเรียน (เหตุร าคาญ) 
  

1) วิธีการกรอกเรื่องร้องเรียน  
1.1 เมนเูหตุร าคาญ มีเมนูย่อย 2 เมน ูดังภาพที่ 142 

 

 
ภาพที่ ๑๔๒  

 
1.2 เหตุร าคาญ > รับเรื่องร้องเรียน ดังภาพที ่143 

 

  
ภาพที่ ๑๔๓  

  
1.3 จากภาพที่ 143 จะเห็นได้ว่ายังไม่มีข้อมูลรายการเรื่องร้องเรียน ในการบันทึกข้อมูล ให้คลิกปุ่ม “เพ่ิม

ข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียน” ที่อยู่บริเวณมุมบนด้านขวา จากนั้นโปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์ม ดังภาพที่ 144 
 

 
ภาพที่ ๑๔๔  

 ท าการกรอกข้อมูล ดังนี้  
   • เรื่อง           
   • เลขที่ค าขอแจ้ง (เลขท่ี/ปี พ.ศ.) 

• วัน/เดือน/ปี ที่รับเรื่อง  
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 เมื่อกรอกข้อมูลครบตามท่ีต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “แสดงรายละเอียด” เพ่ือท าการบันทึกข้อมูลรายละเอียด
เพ่ิมเติม 
 หากผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนในช่องที่ ข้อมูลผิด 
หรือไม่ครบ ดังภาพที่ 145 
 

 
ภาพที่ ๑๔๕  

 หากกรอกข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์มต่อไปให้อัตโนมัติ ดังภาพที่ 146 
 

 
ภาพที่ ๑๔๖  

 

 ท าการกรอกข้อมูลตามฟอร์มในภาพด้านบน ดังนี้       
   • สถานที ่

• ลักษณะ 
• ชื่อเจ้าของ/ผู้จัดการ/ผู้ถูกร้องเรียน 
• ประเภทอาคาร 
• ที่ตั้ง/จุดสังเกตใกล้เคียง 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่ม “ด าเนินการต่อ” เพ่ือให้โปรแกรมท าการบันทึกข้อมูล และเปิดฟอร์ม
ใหม่ข้ึนมาให้บันทึกข้อมูลต่อไป 
 หากผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบ โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังภาพที่ 147 
 



61 
 

 
ภาพที่ ๑๔๗   

 

ภาพที่ ๑๔๘  

 

ภาพที่ ๑๔๙  

หากกรอกข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์มต่อไปให้อัตโนมัติ ดังภาพที่ 150 
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ภาพที่ ๑๕๐  

 

 โปรแกรมจะแจ้งเตือนให้เลือก ข้อมูลประเภทมลพิษ อย่างน้อย 1 ช่อง ดังภาพที่ 151 

 
ภาพที่ ๑๕๑  

หากกรอกข้อมูลได้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว โปรแกรมจะแสดงแบบฟอร์มถัดไปให้อัตโนมัติ ดังภาพที่ 152 
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ภาพที่ ๑๕๒  

 

ท าการกรอกข้อมูล ดังนี้ 
 ผู้ร้องเรียน 

หากผู้ร้องเรียนไม่ประสงค์ออกนาม ให้คลิกท าเครื่องหมายถูกที่ “ไม่ประสงค์ออกนาม” แล้วจะ
ปรากฏหน้าต่างให้ยืนยันข้อมูลดังภาพที่ 153 

หากต้องการเพิ่มชื่อของผู้ร้องเรียน ให้คลิกท่ีปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลผู้ร้องเรียน” โปรแกรมจะแสดงฟอร์ม
 ให้กรอกข้อมูล ดังภาพที ่154 
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ภาพที่ ๑๕๓  

 
ภาพที่ ๑๕๔   
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ภาพที่ ๑๕๕  
 

 ท าการกรอกข้อมูลของผู้ร้องเรียน ดังนี้        
   • ชื่อ – สกุล          
   • ที่อยู่ จังหวัด อ าเภอ ต าบล        
   •  หมายเลขโทรศัพท์ 
 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว โปรแกรมจะแสดงรายชื่อตามท่ีกรอกไป ดังภาพที่ 156 
 

 
ภาพที่ ๑๕๖  

จากภาพที่ 156 ผู้ใช้งานสามารถท าการ แก้ไข ลบ โดยวิธีการดังนี้ 
1. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท าการแก้ไข        

   2. คลิกท่ีปุ่ม  เพ่ือท าการลบ 
 ผู้ใช้งานสามารถเพ่ิมข้อมูลผู้ร้องเรียน ได้มากเท่าที่ต้องการ หากจ านวนข้อมูลที่เพ่ิมเข้าไปเกินกว่า 20 รายชื่อ 
โปรแกรมจะแสดงแบ่งเป็นหน้าๆ ละ 20 รายชื่อ 
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 สื่อที่ใช้ในการร้องเรียน 
o หนังสือหรือไปรษณียบัตร   
o จดหมายอิเล็กทรอนิกส์   
o โทรศัพท์   
o อ่ืนๆ 
ส่วนนี้ สามารถคลิกเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก 
 

 แหล่งรับร้องเรียน 
o เทศบาล      
o องค์กรอ่ืนๆ (สมาคม/มูลนิธิ ฯลฯ) 
o อบต. 
o สื่อมวลชน 
o หน่วยงานอื่น 
o ส่วนราชการอ่ืนๆ 
ส่วนนี้ สามารถคลิกเลือกได้มากกว่า 1 ตัวเลือก และเมื่อเลือกตัวเลือกใดๆ แล้ว ต้องท าการ
ระบุข้อความเพ่ิมเติมด้วย 
 

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกที่ปุ่ม “ยืนยันการบันทึกข้อมูล” โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งยืนยันการ
บันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 157 

 

 
ภาพที่ ๑๕๗    

 

 

ภาพที่ ๑๕๘  
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เมื่อคลิกท่ีปุ่ม “ยืนยัน” โปรแกรมจะท าการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อมูลการรับเรื่องร้องเรียนดังภาพที่ 158 
ถือว่าเป็นอันจบกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน 
 
2) วิธีการกรอกผลการตรวจสอบเหตุร าคาญ 
 

 
ภาพที่ ๑๕๙  

 เมน ู“ผลการตรวจสอบเหตุร าคาญ” โปรแกรมจะแสดงหน้ารายการข้อมูลของผลการตรวจเหตุร าคาญ  
 ให้คลิกที่ปุ่ม “เพ่ิมข้อมูลการตรวจสอบ” ที่อยู่บริเวณมุมบนด้านขวาจากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง        
ดังภาพที่ 160 
 

 
ภาพที่ ๑๖๐  

 จากภาพที่ 160 รายการที่ปรากฏในตัวเลือก (DropDown List) จะแสดงให้อัตโนมัติ โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่
ได้บันทึกในเมนู “รับเรื่องร้องเรียน” แล้วเท่านั้นตามตัวอย่าง เมื่อคลิกเลือกรายการในตัวเลือกแล้ว โปรแกรมจะแสดง
หน้าต่างแบบฟอร์มเพ่ือให้กรอกข้อมูล ดังภาพที่ 161 
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ภาพที่ ๑๖๑  

 จากภาพที่ 161 ข้อมูลที่ต้องกรอกจะแบ่งเป็นกลุ่มๆ ดังนี้ 
สถานที่/ผู้ถูกร้องเรียน 
ข้อมูลในกลุ่มนี้ โปรแกรมจะดึงมาจากเมนู “รับเรื่องร้องเรียน” ให้ผู้ใช้งานตรวจสอบความถูกต้องของ

ข้อมลู หากเห็นว่าถูกต้องแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม “ด าเนินการต่อ” เพ่ือแสดงหน้าต่างแบบฟอร์มในกลุ่มต่อไป 
 

  อ้างอิงเอกสารรับเรื่อง 
 

 
ภาพที่ ๑๖๒  
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ข้อมูลในกลุ่มนี้ที่ผู้ใช้งานต้องท าการกรอก มีดังนี้ 
   สถานที่ที่ถูกร้องเรียน/เจ้าของสถานที่ โดยจะตัวเลือกแบบเลือกได้เพียงข้อเดียว 

(RadioBox) และมีตัวเลือก ดังนี้ 
    - สถานที่ส่วนรวม หรือสถานที่สาธารณะ 
    - สถานที่ที่ไม่มีรหัสประจ าบ้าน 
    - สถานที่ที่มีรหัสประจ าบ้าน  

* หากเลือกข้อนี้ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ 
ข้อมูลสถานที่ 

• เลขที ่
• หมู่ที ่
• ตรอก/ซอย 
• ถนน 
• จังหวัด 
• อ าเภอ 
• ต าบล 
• รหัสไปรษณีย์ 

     ข้อมูลผู้ดูแลสถานที่ 
      • เลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก 

• ค าน าหน้าชื่อ 
• ชื่อ 
• สกุล 

   คลิกท่ีปุ่ม “ด าเนินการต่อ” เพ่ือแสดงหน้าต่างแบบฟอร์มในกลุ่มต่อไป  
  

ข้อมูลใบอนุญาต (หากเป็นกิจการ) 
 

 
ภาพที่ ๑๖๓  

 

  ข้อมูลในกลุ่มนี้ ให้กรอกเฉพาะในกรณีที่ต้นเหตุร าคาญนั้นเกิดจากสถานประกอบการที่มีใบอนุญาต
เท่านั้น โดยประกอบข้อมูลดังนี้ 
   - หมายเลขใบอนุญาต 
   - หน่วยงานที่ออกใบอนุญาต 
   * หากผู้ใช้งานงานไม่ทราบข้อมูลนี้ สามารถกรอกเครื่องหมาย “-” ในช่องที่ไม่ทราบข้อมูล
จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม “ด าเนินการต่อ” เพ่ือแสดงหน้าต่างแบบฟอร์มในกลุ่มต่อไป 
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  ผลการตรวจสอบ/สรุปผลและขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
ภาพที่ ๑๖๔   

 
ภาพที่ ๑๖๕  

ข้อมูลในกลุ่มนี้ที่ผู้ใช้งานต้องท าการกรอก มีดังนี้ 
   - ผลการตรวจสอบ 
   - จากการตรวจสอบพบว่า ปัญหาดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด  

- ผลการวินิจฉัยและข้ันตอนการด าเนินการหลังสรุปผล  
* ข้อมูลนี้จะมีตัวเลือกแบบเลือกได้ข้อเดียว (RadioBox) ดังนี้ 

 • เป็นเหตุร าคาญ พร้อมระบุ 
 • ไม่เป็นเหตุร าคาญ 
 • ไม่สามารถสรุปได้ 

• อ่ืนๆ พร้อมระบุ 
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- ขั้นตอนการด าเนินการ  
* ข้อมูลนี้จะมีตัวเลือกแบบรายการ (DropDown List) ซึ่งสามารถเลือกได้เพียง
รายการเดียว โดยมีตัวเลือกดังนี้ 
• รับเรื่อง 
• เป็นเหตุร าคาญ 
• ระงับเหตุการณ์แล้ว 
• ออกค าสั่ง 
• ประสานงานหน่วยงานอื่น 
• ไม่เป็นเหตุร าคาญ 

   - เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
   - วันที่ด าเนินการตรวจสอบ 
    * วันที่ด าเนินการตรวจสอบ เมื่อคลิกที่ช่อง โปรแกรมจะแสดงปฏิทินขึ้นมาให้เลือก
    อัตโนมัติคลิกที่ปุ่ม “ด าเนินการต่อ” โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างยืนยันการบันทึก
    ข้อมูล ดังภาพ 166 

 
ภาพที่ ๑๖๖  

 

 เมื่อคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” โปรแกรมจะท าการบันทึกข้อมูลทั้งหมด พร้อมทั้งกลับไปแสดงหน้ารายการข้อมูล
สรุปผล ดังภาพที่ 167 

 
ภาพที่ ๑๖๗  

 จากภาพที่ 167 จะเห็นได้ว่ามีรายการข้อมูลผลการตรวจสอบฯ ที่ได้บันทึกแล้ว หากผู้ใช้งานต้องการท าการ
แก้ไข หรือ ลบ ข้อมูลดังกล่าว ให้คลิกท่ีตัวเลือกท้ายบรรทัดของข้อมูลนั้นๆ  
 หากเป็นการลบข้อมูล โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างแจ้งเตือนการลบข้อมูล พร้อมให้ผู้ใช้ยืนยันการลบอีกครั้งดัง
ภาพที่ 168 
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ภาพที่ ๑๖๘  
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รายงาน 
 

 
ภาพที่ ๑๖๙  

 
 จากภาพที่ 73 การออกรายงานในโปรแกรม จะมีตัวเลือกดังนี้ 
  - รายงานที่ต้องการ ประกอบด้วย 
   - ข้อมูลพื้นฐาน 
   - การออกข้อก าหนดท้องถิ่น 
   - สถิติการขออนุญาตและค่าธรรมเนียม ตามหมวด ดังนี้ 
    • หมวด 3 
    • หมวด 7 
    • หมวด 8 
    • หมวด 9 
   - ทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการ 
   - การรับเรื่องร้องเรียน 
   - ขอบเขต * ซึ่งจะต้องระบุช่วงเวลาที่ต้องการ เมื่อคลิกท่ีวันที่ในแต่ละช่อง  

 โปรแกรมจะแสดงปฏิทินขึ้นมาให้เลือก 
 

 เมื่อเลือกรายงาน และขอบเขตที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม “แสดงรายงาน” 
 

 ** หมายเหตุ ** 
 เนื่องจากผลของการออกรายงานนี้แสดงผลในรูปแบบของไฟล์ PDF หากผู้ใช้งานเปิดโปรแกรมโดยผ่าน Web 
Browser ที่เป็น Microsoft Internet Explorer หรือ Mozilla FireFox จะต้องท าการติดตั้งโปรแกรมเสริม Adobe 
Acrobat Reader เสียก่อน ถึงจะสามารถดูรายงานนี้ได้ 
 หากเปดิโปรแกรมผ่าน Google Chrome โปรแกรมจะแสดงรายงานขึ้นมาให้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
เสริม Adobe Acrobat Reader 
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ภาพที่ ๑๗๐  

ตัวอย่างการออกรายงานจาก Microsoft Internet Explorer ที่ติดตั้งโปรแกรมเสริม  
Adobe Acrobat Reader 

 

 
ภาพที่ ๑๗๑  

ตัวอย่างการออกรายงานจาก Google Chrome 
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แจ้งเตือนก่อนใบอนุญาตหมดอาย ุ
 โปรแกรมจะปรากฏเมนู “แจ้งเตือน” เมื่อมีใบอนุญาตใกล้หมดอายุ ซึ่งจะแจ้งเตือน 30 วัน ก่อนใบอนุญาต
หมดอาย ุดังภาพที่ 172  

 
ภาพที่ ๑๗๒   

 หากน าเคอร์เซอร์เมาส์ชี้ที่รายการใดๆ จะขึ้นข้อความที่ระบุวันที่ออกใบอนุญาต ดังภาพที่ 173 

 
ภาพที่ ๑๗๓  
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การจัดการข้อมูล 
 

 การใช้งานในส่วนนี้ จะเป็นการส่งออกข้อมูล (Data Export) ที่ได้ท าการกรอกไปแล้ว ให้ออกมาในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูล และท าการจัดส่งให้กับส่วนกลางเพ่ือท าการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ 
 

 
ภาพที่ ๑๗๔  

 
 จากภาพที่ 174 คลิกที่เมนู “การจัดการข้อมูล” จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ส่งออกข้อมูลทั้งหมด” โปรแกรมจะท า
การประมวลผลและแสดงช่องทางในการบันทึกไฟล์ข้อมูล ดังภาพที่ 175 
 

 
ภาพที่ ๑๗๕  

 รูปแบบของชื่อไฟล์ที่ได้นั้นโปรแกรมจะก าหนดให้อัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนชื่อไฟล์ได้ตามที่ต้องการ แต่
นามสกุลของไฟล์จะต้องเป็น .dat เท่านั้น 
 

 เมื่อได้ไฟล์ข้อมูลที่ส่งออกมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นให้ท าการส่งไฟล์นี้โดยแนบไฟล์ข้อมูลไปกับ email และส่งถึง
ผู้รับผิดชอบโปรแกรมของส่วนกลางที่ได้แจ้งไว้ 


