
   

             

 

 

 

  

จดหมายข่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลภูหลวง 
      อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

เลา่เรือ่งด้วยภาพ 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

กิจกรรมประจ าเดอืน 

ประชาคมไทยนิยมยั่งยืน อบต.ภูหลวง 

รบัสมคัรอาสาสมคัรทอ้งถิน่รกัษโ์ลก (อถล.) 



 

  

โครงการเฝา้ระวงัโรคตดิต่อในศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ประชมุชีแ้จงแนวทางการรบัเงนิสนบัสนนุดา้นสาธารณสขุ 



  

โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย 

โครงการส่งเสรมิสขุภาพชอ่งปากในเดก็เล็ก 



 

  
ส ำรวจบ้ำนคนพิกำร 

โครงการ "หนไูม่จมน า้แน.่..ถา้ชว่ยกนัดแูลปอ้งกนั" 



 

  
โครงการฟืน้ฟสูมรรถภาพผูพ้กิารและทพุลภาพ 

โครงการณรงคฉ์ดีวคัซนีปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ฯ 



  
ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 

ระงบัเหตเุพลงิไหม้ 



  มมุรกัการอา่น อบต.ภหูลวง  

งานปอ้งกันฯ ออกสง่น า้ให้แกป่ระชาชน 



 

 วิ่งคบไฟงานย่าโมฯ ปี 2561 

สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าท างานช่วงปิดภาคเรียน 

 



   

ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารี ประจ าปี 2561 

องคก์ารบรหิารสว่นตา้บลภหูลวง โทร 06 3023 0188 

เปดิใหบ้รกิาร จันทร์-ศกุร ์ตั งแต่เวลา 08.30-16.30 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

ศูนยป์อ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั  

แจง้เหตฉุกุเฉิน อบุตัเิหต/ุเพลงิไหม ้ โทร 06 3023 0188 ตลอด 24 ชัว่โมง 

ชอ่งทำงกำรติดตอ่  

 

ที่ท าการ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลภหูลวง  หมู ่5 ต าบลภหูลวง อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสมีา 30150 

โทรศพัท ์06 3023 0188  ,0 44 081 404 

• สายตรงนายก อบต.ภหูลวง  นายมนตร ีกรกิ่ง  โทรศพัท ์ 08 9583 1409 

•  สานตรงปลัด อบต.ภหูลวง  นายสพุร  วงศณ์รตัน ์ โทรศพัท ์ 08 9946 3365 

รอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์เจ้าหนา้ทีโ่ดยตรง ติดตอ่ นางสาวพรพรรณ  แสงมณ ี นติกิรช านาญการ  

WWW.phuluang.go.th   E-mail : phuluang66@gmail.com  

 

http://www.phuluang.go.th/


                     นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ดร.ค าแพง ไซสม

แพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และคณะ มีก าหนดเดินทางเยือนประเทศ

ไทย ระหว่างวันที่ 3 - 5 เมษายน 2561 เพ่ือหารือข้อราชการกับ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายจรินทร์ จัก

กะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ซ่ึงประเด็นส าคัญที่จะ

เจรจาหารือในครั้งนี้ อาทิ สถานการณ์การปรับสถานภาพแรงงานลาวในประเทศไทย การจัดท าทะเบียนประวัติแรงงานสัญชาติลาว การอนุญาต

ให้แรงงานลาวเดินทางกลับช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 5 - 30 เมษายน 2561 โดยกระทรวงแรงงานขอให้ฝั่งลาวยกเว้นค่าธรรมเนียม

การเข้าประเทศ การเปิดศูนย์แรกรับเข้าท างานและส้ินสุดการจ้างจังหวัดมุกดาหาร เพื่อรองรั บแรงงานลาวเข้ามาท างานในประเทศไทยตาม

ระบบ MOU รวมทั้งความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน 

                  ปัจจุบันแรงงานลาวที่ต้องด าเนินการจัดท าทะเบียนประวัติราว 21 ,000 คน ซ่ึงการหารือของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้จะ

สามารถท าให้เกิดความร่วมมือที่แน่นแฟ้นมากย่ิงข้ึนในความร่วมมือสนับสนุนด้านเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ตามจ านวนที่เหมาะสม เพื่อให้

กระบวนการจัดท าทะเบียนประวัติแรงงานลาวทั้งหมดสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดและแล้วเสร็จทันเวลา

ภายใน 30 มิถุนายน 2561 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชาวลาวที่เข้ามาท างานในประเทศไทยให้ได้รับความคุ้มครอง

ตามหลักกฎหมายไทย สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไทยได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งยังลดความเสี่ยงต่อการตกเป็น

เหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์และการถูกเอารัดเอาเปรียบต่าง ๆ ได้อีกด้วย 

 

 

  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ 
Government Public Relations Department  

 

ทานกะหล่า่ปลีดบิมพีษินะ ออเจา้ 

   ในกะหล่่าปลีดิบจะมีสารพิษที่เรียกว่า กอยโตรเจน (Goibrogen) ซึ่งเป็นสารที่จะไปกัน
ไม่ให้ต่อมไทรอยด์จับไอโอดีน ไปสร้างเป็น ฮอร์โมนไทร๊อกซิน (Thyroscine) ได้ ซึ่งผลที่
เกิดขึน้คอื จะทา่ใหเ้กดิเปน็โรคคอหอยพอก แต่สารพิษเหล่านีจ้ะถกูทา่ลายได ้โดยการต้ม จึง
ควรรับประทานกะหล่่าปลีสุก จะดีกว่ากะหล่่าปลีดิบ  

 

 

สาระนา่รู.้...เจา้คะ่  
 



 

  

ล าดับที ่ รายการค่าธรรมเนียม อัตราค่าธรรมเนียม 

1 พื้นที่ประกอบการไม่เกนิ  10 ตารางเมตร 150 บาท 

2 พื้นที่ประกอบการไม่เกนิ  10 ตารางเมตร  แต่ไม่เกนิ 50 ตารางเมตร 300 บาท 

3 พื้นที่ประกอบการไม่เกนิ  50 ตารางเมตร  แต่ไม่เกนิ 100 ตารางเมตร 500 บาท 

4 พื้นที่ประกอบการไม่เกนิ  100 ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 800 บาท 

5 พื้นที่ประกอบการเกิน  200 ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน 800 ตารางเมตร 2000 บาท 

6 พื้นที่ประกอบการเกิน  800 ตารางเมตร 3000 บาท 

คู่มอืส าหรับประชาชน 

การเสียค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหารและสถานทีส่ะสมอาหาร 

งานที่ให้บริการ : การขอใบอนญุาต /การตอ่ใบอนญุาต  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานนิติการ   
  ส านกัปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลภหูลวง  
 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ  
โทรศัพท์  : 044-360291เว็บไซต์ : WWW.phuluang.go.th  

E-mail : phuluang66@gmail.com  
 

กรณีการขอใบอนุญาตครัง้แรก กรณีการขอต่อใบอนุญาต 

ขัน้ตอนการให้บริการ  ขัน้ตอนการให้บริการ  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  เอกสารท่ีเก่ียวข้อง  

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอขอรับในอนุญาต                         
กับเจ้าพนักงาน 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 1 ช่ัวโมง  
3. เจ้าหน้าท่ีพจิารณาเสนอออกใบอนุญาต  20 วัน 
4. การแจ้งค าส่ังใบอนุญาต/ไม่อนุญาต 8 วัน 
5. ช าระค่าธรรมเนียม 1 วัน 

 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน          1  ฉบับ 
3. หนังสือรับรองนิติบุคลคล  1  ฉบับ 
4 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย   1  ฉบับ 
5 รูปถ่ายหน้าร้าน  1 ฉบับ  

 

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตยื่นค าขอขอรับในอนุญาต                  
กับเจ้าพนักงาน 
2. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความถูกต้องของค าขอ 1 ช่ัวโมง  
3. เจ้าหน้าท่ีพจิารณาเสนอออกใบอนุญาต  20 วัน 
4. การแจ้งค าส่ังใบอนุญาต/ไม่อนุญาต 8 วัน 
5. ช าระค่าธรรมเนียม 1 วัน  

 

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน          1  ฉบับ 
3. หนังสือรับรองนิติบุคลคล  1  ฉบับ 
4 ส าเนาใบอนุญาตตามกฎหมาย   1  ฉบับ 
5. ใบเสร็จรับเงนิการเสียค่าธรรมเนียมครัง้ก่อน 
     ไม่เกิน1 ปี  1 ฉบับ                               

 

อตัราค่าธรรมเนียม 

1. การขอใบขออนุญาตต้องด าเนินการต่อใบอนุญาต
ประจ าทุกปี และเสียค่าธรรมเนียมปีต่อปี                                                                                            
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

2. กรณีท่ีมีการขยายพืน้ท่ีกิจการทางเจ้าหน้าท่ีจะปรับ
อัตราค่าธรรมเนียมเพิ่มขึน้ตามกฎหมายก าหนด 
3. กรณีท่ีมีการเลิกประกอบกจิการต้องแจ้งต่อ
เจ้าหน้าท่ีให้รับทราบเพื่อยกเลกิใบอนุญาต  
4. การเสียค่าธรรมเนียมนัน้ได้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตกิารสาธารณสุข พ.ศ.2535 มาตรา 40 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม   หากผู้ใดฝ่าฝืน 

ถือว่าท าผิดกฎหมายตาม พรบ.               

การสาธารณสุข พ.ศ.2535  มาตรา 42   

http://www.phuluang.go.th/


 

 

  

 ค าคมวนัละนิดจติแจ่มใส  

ประกาศสงกรานต์ พุทธศักราช 2561 

วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน เวลา 9 นาฬิกา 1 นาที 48 วนิาที 
นางสงกรานต์นามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัด ทดัดอกสามหาว(ผักตบชวา) 
อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภกัษาหารเนือ้ทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล 
เสด็จยนื มาเหนือหลังมยุรา(นกยุง) เป็นพาหนะ  
 

อัพเดทข่าวสาร  

พบกนัใหม…่ 

ฉบับเดอืนเมษายนนะออเจา้... 
 



  



 

  



 

 


