สารจากเทศบัาลนครอุุดรธานี
เทศบาลนครอุุดรธานี เป็็นอุงค์กรป็กครอุงส่่วนท้อุงถิ่่�น มีีหน้าที�ส่ำาคัญใน
การให้บริการป็ระชาชนที�อุาศัยอุย่่ในเขตเทศบาลนครอุุดรธานีเป็็นหลัก ด้วยความีห่วงใย
ในการเข้ามีาป็ระส่านงานและต่ดต่อุกับทางราชการ เทศบาลนครอุุดรธานีจึงึ ได้มีกี ารจึัดทำา
“คู่่มื� อื บริิการิปริะชาชน ฉบับคู่ริัวเริือน” เล่มีนีข� นึ� เพื่่อุ� ให้พื่น่� อุ้ งป็ระชาชนได้ทราบถิ่ึงขัน� ตอุน
การให้บริการ และแนะแนวทางในการเตรียมีพื่ร้อุมีด้านเอุกส่ารหลักฐานเบ้�อุงต้นในการ
ต่ดต่อุกับส่่วนราชการขอุงเทศบาลนครอุุดรธานีซึ่งึ� เป็็นไป็ตามีพื่ระราชบัญญัตก่ ารอุำานวย
ความีส่ะดวกในการพื่ิจึารณาอุนุญาตขอุงทางราชการ พื่.ศ. 2558 เพื่่�อุลดอุุป็ส่รรคต่อุ
ป็ระชาชนในการย้�นคำาขอุอุนุญาตดำาเน่นการต่างๆ
ด้วยความีป็รารถิ่นาดี
เทศบาลนครอุุดรธานี

สารบััญ
ข้้อุมููลทั�วไป
โครงสร้างการบัริหารงาน
-

6
8

คณะผู้่้บริหารเทศบาลนครอุุดรธานี
คณะที�ป็รึกษา/เลขานุการ นายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี
ส่มีาช่กส่ภาเทศบาลนครอุุดรธานี
หัวหน้าส่่วนราชการเทศบาลนครอุุดรธานี

อุำนาจและหน้าที�ข้อุงส่วนราชการ
สถานที�ติิดติ่อุราชการและศูนย์์บัริการ
วิสัย์ทัศน์การพััฒนาและ พัันธกิจ
นโย์บัาย์การบัริหารงาน
กอุงทะเบัีย์นราษฎรและบััติรประจำติัวประชาชน
-

11
14
15
16
18

การขอุมีีบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชนครั�งแรก (กรณีที�มีีอุายุครบเจึ็ดป็ีบริบ่รณ์)
การขอุมีีบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชนใหมี่ กรณีบัตรชำารุดในส่าระส่ำาคัญ
การขอุมีีบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชนใหมี่ กรณีบัตรเด่มีหมีดอุายุ
การขอุเป็ลี�ยนบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน กรณีเป็ลี�ยนที�อุย่่
การขอุเป็ลี�ยนบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน กรณีเป็ลี�ยนช้�อุตัวช้�อุส่กุลหรือุช้�อุตัวและช้�อุส่กุล
บัตรป็ระจึำาตัวผู้่้ซึ่ึ�งไมี่มีีส่ัญชาต่ไทย (บัตรส่ีชมีพืู่)
ทะเบียนบ้านส่ำาหรับชาวต่างชาต่ แบบส่ีเหล้อุง (ท.ร.13)
การรับแจึ้งการเก่ด
การรับแจึ้งการตาย
การรับแจึ้งการย้ายเข้า
การรับแจึ้งการย้ายอุอุก
กอุงสวัสดิการสังคมู
29
- การขอุรับการส่งเคราะห์ผู้่้ป็่วยเอุดส่์
- การลงทะเบียนและย้�นคำาขอุรับเงินเบี�ยความีพื่ิการ
- การลงทะเบียนและย้�นคำาขอุรับเงินเบี�ยยังชีพื่ผู้่้ส่่งอุายุ
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สำนักช่าง
-

32

การขอุอุนุญาตก่อุส่ร้างอุาคาร ตามีมีาตรา 21
การขอุอุนุญาตดัดแป็ลงอุาคาร ตามีมีาตรา 21
การขอุอุนุญาตรื�อุถิ่อุนอุาคาร ตามีมีาตรา 22
การขอุต่อุอุายุใบอุนุญาตก่อุส่ร้างดัดแป็ลงรื�อุถิ่อุนหรือุเคล้�อุนย้ายอุาคาร
การแจึ้งขุดด่น
การแจึ้งถิ่มีด่น
ค่าธรรมีเนียมีบำาบัดนำ�าเส่ีย

สำนักสาธารณสุข้และสิ�งแวดล้อุมู

40

- การขอุใบอุนุญาตจึัดตั�งส่ถิ่านที�จึำาหน่ายอุาหารและส่ถิ่านที�ส่ะส่มีอุาหาร
พื่่�นที�เก่น 200 ตารางเมีตร
- การขอุใบอุนุญาตจึำาหน่ายส่่นค้าในที�หรือุทางส่าธารณะ
- การขอุใบอุนุญาตป็ระกอุบก่จึการที�เป็็นอุันตรายต่อุสุ่ขภาพื่
- การขอุใบอุนุญาตป็ระกอุบก่จึการรับทำาการเก็บ และขนส่่�งป็ฏิ่ก่ล

สำนักคลัง
-

44

การรับชำาระภาษีที�ด่นและส่่�งป็ล่กส่ร้าง
การรับชำาระภาษีป็้าย
การจึดทะเบียนพื่าณ่ชย์
การขอุอุนุญาตโฆษณาโดยการใช้เครื�อุงขยายเส่ียง
การขอุเช่าทรัพื่ย์ส่่นจึากเทศบาล

งานรักษาความูสงบัเรีย์บัร้อุย์และความูมูั�นคง (เทศกิจ)

50

- การขอุอุนุญาตต่ดตั�งป็้ายโฆษณาในที�หรือุทางส่าธารณะ

งานป้อุงกันและบัรรเทาสาธารณภััย์
ศูนย์์ข้้อุมููลข้่าวสารข้อุงราชการ เทศบัาลนครอุุดรธานี
กอุงการแพัทย์์
สถานศึกษา สังกัดเทศบัาลนครอุุดรธานี
สถานธนานุบัาล สังกัดเทศบัาลนครอุุดรธานี
แหล่งเรีย์นรู้ เทศบัาลนครอุุดรธานี
หมูาย์เลข้โทรศัพัท์หน่วย์งานสำคัญข้อุงจังหวัดอุุดรธานี

51
52
53
54
55
56
58

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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ข้้อมููลทั่ั�วไป

เทศบัาลนครอุุดรธานี

สถานที�ราชการ

ข้้อุมููลทั�วไป

• เทศบัาลนครอุุดรธานี มูีข้นาดพั้�นที� 47.70 ติารางกิโลเมูติร
• จำนวนประชากร ติามูทะเบัีย์นบั้าน 119,509 คน
(ข้้อมููล ณ เดืือนตุุลาคมู 2564)

ปริะชากริชาย 56,947 คู่น
ปริะชากริหญิิง 62,562 คู่น
• จำนวนครัวเร้อุน 61,577 หลัง
• จำนวนผูู้้มูสี ิทธิเล้อุกติั�ง ในเข้ติเทศบัาลนครอุุดรธานี 91,227 คน
ปริะชากริชาย 42,289 คู่น
ปริะชากริหญิิง 48,938 คู่น
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1. สำนัักงานัเทศบาลนัครอุุดรธานัี
2. ศูนัย์์บริการเทศบาลนัครอุุดรธานัี แห่่งที� 2
3. ห่้อุงสมุุดประชาชนัเทศบาลนัครอุุดรธานัี
4. ไปรษณีีย์์ศรีสุข
5. ศูนัย์์วิิทย์าศาสตร์กลางแจ้้ง
6. สถานัีตำรวิจ้ภููธรเมุือุงอุุดรธานัี
7. ศาลากลางจ้ังห่วิัดอุุดรธานัี
8. เรือุนัจ้ำกลางจ้ังห่วิัดอุุดรธานัี
9. สำนัักงานัอุงค์การบริห่ารส่วินัจ้ังห่วิัดอุุดรธานัี
10. สนัามุกีฬาเทศบาลนัครอุุดรธานัี
11. สนัามุทุ่งศรีเมุือุง
12. ททท.สำนัักงานัอุุดรธานัี
13. สถานัีขนัส่งผูู้้โดย์สารแห่่งที� 1
14. พระตำห่นัักห่นัอุงประจ้ักษ์
15. สถานัธนัานัุบาลเทศบาลนัครอุุดรธานัี 1
16. สถานัธนัานัุบาลเทศบาลนัครอุุดรธานัี 2
17. สำนัักงานัตรวิจ้คนัเข้าเมุือุง
18. บ่อุบำบัดนั้ำเสีย์

สถานที�ท่อุงเที�ย์ว

19. ศาลห่ลักเมุือุงอุุดร
20. อุนัุสาวิรีย์์พลตรี พ
กรมุห่ลวิงประจ้ักษ์ศ
21. วิัดมุัชฌิิมุาวิาส
22. วิัดโพธิสมุภูรณี์
23. พิพิธภูัณีฑ์์เมุือุงอุุด
24. ศาลเจ้้าปู�-ย์่า อุุดรธ
25. ถนันัคนัเดินั
26. ลานัประจ้ักษ์
27. ศูนัย์์วิัฒนัธรรมุ ไท
28. พระพุทธโพธิ�ทอุง
29. ท้าวิเวิสสุวิัณี (ท้าวิ
30. สวินัสาธารณีะห่นัอุ
31. สวินัสาธารณีะห่นัอุ
32. สวินัสาธารณีะเฉลิมุ
วิังมุัจ้ฉาห่นัอุงบัวิ
33. ท้อุงฟ้้าจ้ำลอุง
34. ศาลเทพารักษ์

รธานัี
พระเจ้้าบรมุวิงศ์เธอุ
ศิลปาคมุ

ดรธานัี
ธานัี

ทย์-จ้ีนั อุุดรธานัี

วิกุเวิร)
อุงประจ้ักษ์ศิลปาคมุ
อุงสิมุ
มุพระเกีย์รติมุห่าราชินัี

ห้างสรรพัสินค้า
โรงเรีย์น/มูหาวิทย์าลัย์
35. ร.ร.อุนัุบาลอุุดรธานัี
36. ร.ร.สตรีราชินัูทิศ
37. ร.ร.อุุดรพิทย์านัุกูล
38. ร.ร.อุุดรพิชัย์รักษ์พิทย์า
39. มุห่าวิิทย์าลัย์การกีฬาแห่่งชาติ
วิิทย์าเขตอุุดรธานัี
40. มุห่าวิิทย์าลัย์ราชภูัฎอุุดรธานัี
41. วิิทย์าลัย์อุาชีวิศึกษาอุุดรธานัี
42. วิิทย์าลัย์สารพัดช่างอุุดรธานัี
43. วิิทย์าลัย์เทคนัิคอุุดรธานัี
44. ร.ร.ช่างกลอุุดรธานัี
45. โรงเรีย์นัเทศบาล 3 บ้านัเห่ล่า
46. โรงเรีย์นัมุัธย์มุเทศบาล 6 นัครอุุดรธานัี
47. โรงเรีย์นับ้านัห่มุากแข้ง

โรงแรมู
48. โรงแรมุเซ็็นัทารา
49. โรงแรมุประจ้ักษ์ตรา ดีไซ็นั์ โฮเต็ล
50. โรงแรมุบ้านัเชีย์ง
51. โรงแรมุนัภูาลัย์
52. โรงแรมุอุุดรโฮเต็ล
53. โรงแรมุพาราไดซ็์
54. โรงแรมุดิโอุโซ็นั บูทิค โฮเต็ล
55. โรงแรมุป้�นัห่ย์า รีสอุร์ท
56. โรงแรมุเพลสซ็ิเดนัท์

โรงพัย์าบัาล
57. โรงพย์าบาลอุุดรธานัี
58. โรงพย์าบาลเทศบาลนัครอุุดรธานัี
59. โรงพย์าบาลกรุงเทพ อุุดรธานัี
60. โรงพย์าบาลเอุกอุุดร
61. โรงพย์าบาลค่าย์ประจ้ักษ์ศิลปาคมุ
62. โรงพย์าบาลนัอุร์ทอุีสเทิร์นัวิัฒนัา

63. เซ็็นัทรัลพลาซ็า อุุดรธานัี
64. ย์ูดีทาวินั์
65. โพศรีวิิลเลจ้
66. ตึกคอุมุ แลนัด์มุาร์ค อุุดรธานัี
67. โลตัสสาขาอุุดรธานัี
68. โลตัสสาขานัาดี
69. บิ�กซ็ีสาขาอุุดรธานัี
70. บิ�กซ็ีสาขานัาดี
71. อุินัเด็กซ็์-ลีฟ้วิิ�งมุอุลล์
72. โฮมุโปร

วัด/สถานที� ไหว้พัระ
73. วิัดทิพย์์รัฐนัิมุิตร
74. วิัดป�าโนันัวิิเวิศนั์
75. วิัดโพธิวิรารามุ

ติลาด
76. ตลาดบ้านัห่้วิย์
77. ตลาดเทศบาล 1
78. ตลาดเทศบาล 2
79. ตลาดห่นัอุงบัวิ
80. ตลาดเมุือุงทอุงเจ้ริญศรี
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คณะผูู้้บัริหารเทศบัาลนครอุุดรธานี

ดร.ธนดร พุุทธรักษ์์

นายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี

ดร.หทัยรัตน์ เพุชรพุนมพุร นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสด่�ศิ่ริ

นายอริยะ แต้สุวรรณ์

รอุงนายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี รอุงนายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี รอุงนายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี

นางสาวฉััตรฤดี ต.ศิรีวงษ์์

รอุงนายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี

คณะที�ปรึกษา/เลข้านุการ นาย์กเทศมูนติรีนครอุุดรธานี

นายอนุสรณ์์ กลิ่่�นแก้วณ์รงค์์

ที�ป็รึกษานายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี

นายพุูนเกียรต่ พุุทธรักษ์์

เลขานุการนายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี
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นายจรูญ ผิ่วงาม

ที�ป็รึกษานายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี

นายเวชยันต์ ช้างรักษ์า

เลขานุการนายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี

นายภุุชงค์์ ก่จขยัน

เลขานุการนายกเทศมีนตรีนครอุุดรธานี

สมูาชิกสภัาเทศบัาลนครอุุดรธานี

นายไกรส่ทธ่� พุุฒธรรม
ป็ระธานส่ภาเทศบาล

นายสุพุลิ่ วิจารณ์รงค์์
รอุงป็ระธานส่ภาเทศบาล

นายพุีรวัฒน์ ไชยเดช
เลขานุการส่ภาเทศบาล

สมูาชิกสภัาเทศบัาลนครอุุดรธานี เข้ติ 1

นายจันทร์เพุ็ง สุริยงค์์

นางจำาลิ่อง ตันสวัสด่�

นายน่ธ่ศิ นรินทร์

สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวราพุร ศิ่ริประเสริฐ นายวินัย ดอนโค์ตรจันทร์ นายไกรส่ทธ่� พุุฒธรรม
สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 1 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมูาชิกสภัาเทศบัาลนครอุุดรธานี เข้ติ 2

นายแหลิ่ม เพุลิ่่งภุูเขียว

นายปรีชาพุลิ่ ค์นยัง

นางรุ�งนภุา ไพุรซ์์

สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสุพุจน์ วงศิ์ ใหญ�

นายสุพุลิ่ วิจารณ์รงค์์

นายพุีรวัฒน์ ไชยเดช

สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 2 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สมูาชิกสภัาเทศบัาลนครอุุดรธานี เข้ติ 3

นางดารา ปิตตะกาศิ นายนัธทวัฒน์ ไกรศิรีวรรธนะ นางประพุัฒน์จิต อักษ์ร ร.ต.ต.ประพุันธ์ ศิรีเฉัลิ่่ม นายภุักดี พุิลิ่าชัย นางสาวอังค์ณ์า วรพุิมพุ์รัตน์
สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 3 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 3

สมูาชิกสภัาเทศบัาลนครอุุดรธานี เข้ติ 4

นายประไพุ มาสอน

นางสาวพุัฒนา ทองใส ร.ต.ต.มนตรี พุวงโพุธ่� นายวีรวิทย์ ภุัทรโพุธ่ภุักด่� นายสามัญ พุฤฒ่สาร

สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 4 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 4 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 4

นางสุจิตรา ค์ำาพุรหม

สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 4 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 4 สมืาชิกสภาเทศบาล เขต 4
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หัวหน้าส่วนราชการเทศบัาลนครอุุดรธานี

นายอาท่ตย์ นามบุุตร
ป็ลัดเทศบาลนครอุุดรธานี

นายพุิเชษ์ฐ์ ศิรีวิ ไลิ่

นายสุรศิักด่� ภุักดี ไทย

นายประภุาส บุุตรอุดม

รอุงป็ลัดเทศบาลนครอุุดรธานี

รอุงป็ลัดเทศบาลนครอุุดรธานี

รอุงป็ลัดเทศบาลนครอุุดรธานี

นางกนกอร ไชยมูลิ่
ผู้่้อุำานวยการส่ำานักการศึกษา

นายสุกฤต สายจันทค์าม นายดาวเรือง หากันได้
ผู้่้อุำานวยการส่ำานักคลัง

นางสมุทร ฤกษ์าภุ่รมย์
ผู้่้อุำานวยการ
กอุงส่วัส่ด่การส่ังคมี
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ผู้่้อุำานวยการส่ำานักช่าง

นายพุิเชษ์ฐ์ ศิรีวิ ไลิ่

นางสาวอุบุลิ่พุรรณ์ ศิุภุศิ่ลิ่ป์

รักษาราชการแทนผู้่้อุำานวยการ ผู้่้อุำานวยการกอุงยุทธศาส่ตร์
ส่ำานักส่าธารณสุ่ขและส่่�งแวดล้อุมี
และงบป็ระมีาณ

นายมณ์เฑีียร ทองรัตน์

นพุ.เมธ่พุจน์ ชาตะเมธีกลิุ่

หัวหน้าส่ำานักป็ลัดเทศบาล

ผู้่้อุำานวยการกอุงการแพื่ทย์ ผู้่้อุำานวยการกอุงทะเบียนราษฎร
และบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน

นางหทัยรัตน์ แสนธ่

นางวิเรียม พุิค์ะวัฒน์

รักษาราชการแทนผู้่้อุำานวยการ
กอุงส่ารส่นเทศภาษี
และทะเบียนทรัพื่ย์ส่่น

ผู้่้อุำานวยการ
กอุงการเจึ้าหน้าที�

นายณ์ัฏฐก่ตต่� ส่งห์ค์ะนอง

อุำนาจและหน้าทีข้� อุงส่วนราชการ
สำนักปลัดเทศบัาล
มีีหน้าที�ความีรับผู้่ดชอุบเกี�ยวกับราชการทั�วไป็ขอุงเทศบาล เช่น งานส่ารบัญ งานด้านการ
พื่ัฒนา งานน่ตก่ าร งานด้านการป็กครอุง งานด้านการป็้อุงกันและบรรเทาส่าธารณภัย รักษาความี
ส่งบเรียบร้อุยขอุงบ้านเมี้อุง ตลอุดจึนการรับรอุงคณะศึกษาด่งานจึากหน่วยงาน ส่ถิ่าบันต่างๆ

สำนักคลัง
หน้าที�ความีรับผู้่ดชอุบเกี�ยวกับการเบ่กจึ่ายเงิน การจึัดทำาบัญชี การจึัดทำาส่ถิ่่ต่รายรับ-ราย
จึ่ายขอุงเทศบาล การจึัดซึ่้�อุจึัดจึ้าง การจึัดทำาและควบคุมีทะเบียนพื่ัส่ดุและทรัพื่ย์ส่่น การบำารุงรักษา
และจึำาหน่ายพื่ัส่ดุ ทรัพื่ย์ส่่นขอุงเทศบาล การป็ระชาส่ัมีพื่ันธ์ต่างๆ เกี�ยวกับการชำาระภาษี เร่งรัด และ
ต่ดตามีการชำาระภาษี และการจึัดหาป็ระโยชน์จึากทรัพื่ย์ส่่นขอุงเทศบาล เพื่่�อุให้เก่ดป็ระโยชน์ส่่งสุ่ด
ต่อุทางราชการ และป็ฏิ่บัต่ให้เป็็นไป็ตามีที�กฎหมีายกำาหนด

สำนักช่าง
หน้าทีค� วามีรับผู้่ดชอุบเกีย� วกับ งานด้านส่าธารณ่ป็โภค ส่าธารณ่ป็การด้านต่างๆ การควบคุมี
การก่อุส่ร้างอุาคารให้เป็็นไป็ตามีกฎหมีาย ควบคุมีอุาคารและผู้ังเมี้อุง เพื่่�อุให้เก่ดความีเป็็นระเบียบ
เรียบร้อุย การจึัดการฟื้้�นฟืู้และรักษาส่่�งแวดล้อุมี อุอุกแบบเขียนแบบแป็ลนทางส่ถิ่าป็ัตยกรรมีและ
วิศวกรรมี ตลอุดจึนการจึัดให้มีีส่วนส่าธารณะส่ถิ่านที�พื่ักผู้่อุนหย่อุนใจึ และการป็ระดับตกแต่งเมี้อุง
ให้ส่วยงามี

สำนักสาธารณสุข้และสิ�งแวดล้อุมู
หน้าที�ความีรับผู้่ดชอุบเกี�ยวกับ การรักษาความีส่ะอุาด การจึัดเก็บขยะมี่ลฝอุยและป็ฏิ่ก่ลจึาก
อุาคารบ้านเรือุนและพื่่�นที�ส่าธารณะต่างๆ ส่่งเส่ริมีสุ่ขภาพื่อุนามีัย ป็้อุงกันและควบคุมีโรคต่ดต่อุ
ควบคุมีสุ่ขาภ่บาลและส่่�งแวดล้อุมี ตลอุดจึนการป็้อุงกันการต่ดยาและส่ารเส่พื่ต่ดป็ระเภทต่างๆ แก่
ป็ระชาชน

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

11

กอุงย์ุทธศาสติร์และงบัประมูาณ
หน้าที�ความีรับผู้่ดชอุบ เกี�ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผู้น งานยุทธศาส่ตร์ขอุงเทศบาล
งานจึัดทำาแผู้นพื่ัฒนาเทศบาล งานส่่งเส่ริมีการมีีส่่วนร่วมีขอุงป็ระชาชนในการพื่ัฒนาท้อุงถิ่่�น
งานป็ระส่านการจึัดทำาแผู้นพื่ัฒนาจึังหวัด งานงบป็ระมีาณ งานเส่นอุแนะขอุรับการจึัดส่รรเงินอุุดหนุน
ขอุงเทศบาล งานตรวจึต่ดตามีและ ป็ระเมี่นผู้ลแผู้นงานและโครงการ งานบริการข้อุมี่ล ส่ถิ่่ต่ ช่วยเหล้อุ
ให้คำาแนะนำาทางวิชาการ ตลอุดจึนงานป็ระชาส่ัมีพื่ันธ์ข้อุมี่ลข่าวส่ารขอุงเทศบาลให้ป็ระชาชน
ได้รับทราบ

สำนักการศึกษา
หน้าที�ความีรับผู้่ดชอุบเกี�ยวกับการบริหารการศึกษาและพื่ัฒนาการศึกษาทั�งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอุกระบบ และการศึกษาตามีอุัธยาศัย ให้แก่เด็กและเยาวชน ส่่งเส่ริมีคุณภาพื่
มีาตรฐานการศึกษา การจึัดก่จึกรรมีด้านศาส่นา วัฒนธรรมีป็ระเพื่ณีขอุงท้อุงถิ่่�น การจึัดก่จึกรรมี
เด็กและเยาวชน ตลอุดจึนส่่งเส่ริมีสุ่ขภาพื่อุนามีัยขอุงเด็ก เยาวชน และป็ระชาชน ด้วยการอุอุกกำาลัง
กาย การแข่งขันกีฬา และก่จึกรรมีนันทนาการต่างๆ

กอุงสวัสดิการสังคมู
หน้าที�ความีรับผู้่ดชอุบ เกี�ยวกับงานส่วัส่ด่การส่ังคมีและส่ังคมีส่งเคราะห์ ส่่งเส่ริมีส่วัส่ด่การ
เบีย� ยังชีพื่เด็ก เยาวชน ผู้่พื่
้ กิ าร ผู้่ส่้ ง่ อุายุ ผู้่ป็้ ว่ ยเอุดส่์ งานส่่งเส่ริมีส่นับส่นุนก่จึกรรมีและพื่ัฒนาอุาชีพื่
กลุ่มีส่ตรี เด็ก เยาวชน ผู้่้ส่่งอุายุ ผู้่้พื่ิการ งานส่่งเส่ริมีและให้คำาป็รึกษาการฌาป็นก่จึส่งเคราะห์
การพื่ัฒนาชุมีชนการจึัดระเบียบชุมีชนหนาแน่นและชุมีชนแอุอุัด งานก่จึกรรมีชุมีชน งานส่่งเส่ริมีและ
ส่นับส่นุนอุาชีพื่การเกษตร งานส่่งเส่ริมีและส่นับส่นุนวิส่าหก่จึชุมีชน งานส่นับส่นุน นโยบายขอุงรัฐบาล
ที�เกี�ยวข้อุงกับการพื่ัฒนาหรือุแก้ ไขป็ัญหาชุมีชน

กอุงการแพัทย์์
มีีหน้าที�รับผู้่ดชอุบเกี�ยวกับการให้บริการรักษาโรค การฉีีดวัคซึ่ีนป็้อุงกันโรค การป็้อุงกันและ
รักษาด้านทันตสุ่ขภาพื่ การส่่งเส่ริมีสุ่ขภาพื่อุนามีัยขอุงป็ระชาชนในเขตเทศบาล ให้มีส่ี ขุ ภาพื่ส่มีบ่รณ์
ป็ราศจึากโรคภัยไข้เจึ็บ โดยให้บริการป็ระชาชนทัง� ในและนอุกส่ถิ่านที� ตลอุดจึนการ ป็้อุงกันและรักษา
ด้านเช่งรุกการอุอุกเยี�ยมีบ้านให้ทั�วถิ่ึงป็ระชาชน
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กอุงทะเบัีย์นราษฎรและบััติรประจำติัวประชาชน
หน้าที�ความีรับผู้่ดชอุบบริการป็ระชาชนด้านการทะเบียนราษฎร ได้แก่ แจึ้งเก่ด แจึ้งตาย ย้ายที�
อุย่่ ขอุแก้ ไขรายการในเอุกส่ารทะเบียนราษฎร การขอุเลขหมีายป็ระจึำาบ้าน รวมีถิ่ึงการคัดรับรอุง
เอุกส่ารทะเบียนราษฎร บริการงานบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน การขอุมีีบัตรใหมี่ ขอุเป็ลี�ยนบัตร และ
ดำาเน่นการเกี�ยวกับการเล้อุกตั�งต่างๆ ที�เทศบาลมีีหน้าที�ท�ีต้อุงเข้าไป็เกี�ยวข้อุง อุาท่ การเล้อุกตั�ง
ส่มีาช่กส่ภาเทศบาล การเล้อุกตัง� ส่มีาช่กส่ภาจึังหวัด การเล้อุกตัง� ส่มีาช่กส่ภาผู้่แ้ ทนราษฎร การเล้อุก
ตั�งส่มีาช่กวุฒ่ส่ภา

กอุงการเจ้าหน้าที�
หน้าที�ความีรับผู้่ดชอุบ บริหารงานบุคคลขอุงพื่นักงานเทศบาล ข้าราชการคร่และ บุคลากร
ทางการศึกษา ล่กจึ้างป็ระจึำา และพื่นักงานจึ้างขอุงเทศบาล งานวิเคราะห์การวางแผู้น อุัตรากำาลัง
งานจึัดตั�งส่่วนราชการและการป็รับป็รุงโครงส่ร้างส่่วนราชการ งานการป็รับป็รุงและการกำาหนดตำา
แหน่ง งานการส่รรหาเกีย� วกับการส่อุบแข่งขัน ส่อุบคัดเล้อุก งานบรรจึุและแต่งตัง� งานการป็ระเมี่นผู้ล
การป็ฏิ่บตั ร่ าชการ งานส่่งเส่ริมีส่นับส่นุนการเพื่ิมี� ส่มีรรถิ่ภาพื่ในการป็ฏิ่บตั ง่ าน เพื่่อุ� พื่ัฒนาบุคลากร
และการขอุพื่ระราชทานเครื�อุงราชอุ่ส่ริยาภรณ์เหรียญจึักรพื่รรด่มีาลา

กอุงสารสนเทศภัาษีและทะเบัีย์นทรัพัย์์สิน
มีีหน้าทีค� วามีรับผู้่ดชอุบ เกีย� วกับงานเทคโนโลยีส่ารส่นเทศและนวัตกรรมี ด่แลฝ่ายระบบข้อุมี่ล
ภาคส่นามีและส่ารส่นเทศ เช่น งานข้อุมี่ลแผู้นทีภ� าษีและทะเบียนทรัพื่ย์ส่น่ งานส่ำารวจึข้อุมี่ลภาคส่นามี
งานส่ารส่นเทศและงานบริการแผู้นทีภ� าษีและทะเบียนทรัพื่ย์ส่น่ งานป็รับข้อุมี่ลแผู้นทีภ� าษี ทีด� น่ และส่่ง�
ป็ล่กส่ร้าง ภาษีป็้าย งานทะเบียนทรัพื่ย์ส่่น งานป็ระเมี่นภาษี งานพื่ัฒนาระบบฐานข้อุมี่ลแผู้นที�ภาษี
และทะเบียนทรัพื่ย์ส่่น เพื่่�อุนำาไป็ใช้ป็ระโยชน์ ในการจึัดเก็บรายได้
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สถานที�

ติดต่อุราชการ
สำนักงานเทศบัาลนครอุุดรธานี

(ศูนย์์บัริการเทศบัาลนครอุุดรธานี แห่งที� 1)

เปิ ด ให้ บ ริิ ก าริในวัั น จัั น ทริ์ - วัั น ศุ ก ริ์ ตั� ง แต� เ วัลา
08.30-16.30 น โดยมืีหน�วัยงานให้บริิการิ ดังนี� สำนัก
การิศึกษา สำนักคู่ลัง สำนักช�าง สำนักสาธาริณสุข
และสิ�งแวัดล้อมื สำนักปลัดเทศบาล กองยุทธศาสตริ์
และงบปริะมืาณ กองสวััสดิการิสังคู่มื กองทะเบียน
ริาษฎริและบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน กองสาริสนเทศ
ภาษีและทะเบียนทริัพย์สิน และกองการิเจั้าหน้าที�
ที�ติั�ง : เลขที� 1 ถนนอธิบดี ตำบลหมืากแข้ง อำเภอเมืือง จัังหวััดอุดริธานี
ช่อุงทางการติิดติ่อุ/ร้อุงเรีย์น :
• โทร. 0 4232 5176 - 85 หริือสายด�วันริ้องทุกข์ 1132 • ID Line : @udoncity
• เว็บัไซติ์ : www.udoncity.go.th
• โทรสาร. 0 4232 6456
• Facebook : เทศบาลนคู่ริอุดริธานี,
• Email : udoncity@hotmail.com
ฝ่่ายปริะชาสัมืพันธ์ เทศบาลนคู่ริอุดริธานี
• Application : @นคู่ริอุดริธานี

ศูนย์์บัริการเทศบัาลนครอุุดรธานี แห่งที� 2

เปิดให้บริิการิตั�งแต�วัันจัันทริ์-วัันศุกริ์ เวัลา 08.30-16.30 น. (ยกเวั้น วัันหยุดนักขัตฤกษ์) ซึ่ึ�งจัะให้บริิการิ
เช�นเดียวักับ ศ่นย์บริิการิเทศบาลนคู่ริอุดริธานี แห�งที� 1 โดยมืีการิใช้ริะบบสาริสนเทศที�เชื�อมืโยงข้อมื่ลกัน
ริะหวั�าง 2 แห�ง สำหริับศ่นย์บริิการิฯ แห�งที� 2 นี� มืีส�วันริาชการิจัากสำนักและกองงานให้บริิการิ ดังนี�
บริิการิด้านงานทะเบียนริาษฎริและบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน บริิการิด้านงานชำริะภาษี ได้แก� ภาษีท�ีดินและ
สิง� ปล่กสริ้าง ภาษีปา้ ย บริิการิข้อมื่ลแผนทีภ� าษีและทะเบียนทริัพย์สนิ บริิการิงานขออนุญิาตปล่กสริ้างอาคู่าริ
บริิการิแบบบ้าน บริิการิงานขออนุญิาต ได้แก� ขออนุญิาตเปิดสถานปริะกอบการิ ต�อใบอนุญิาต ริับชำริะ
คู่�าขยะ ริับเริื�องริ้องเริียนและบริิการิต�างๆ เช�น ด่ดสิ�งปฏิิก่ล ตัดหญิ้า พ�นยากันยุง เป็นต้น
ที�ติั�ง : ภายในสนามืกีฬาเทศบาลนคู่ริอุดริธานี
ถนนนิตโย ตำบลหมืากแข้ง อำเภอเมืือง
จัังหวััดอุดริธานี

14

วิิสััยทััศน์์การพััฒน์า

นครแห่่งความูมูั�งคั�ง สังคมูอุดมูสุข้
พััน์ธกิจ
เพื�อให้บริริลุวัิสัยทัศน์การิพัฒนาเทศบาลนคู่ริอุดริธานี จัึงกำหนดพันธกิจัหลักการิพัฒนาไวั้ ดังนี�

1
2
3
4

พัฒนาโคู่ริงสริ้างพื�นฐาน และอนุริักษ์สิ�งแวัดล้อมื
ให้เป็นนคู่ริแห�งการิอย่�อาศัย การิคู่้า การิลงทุน และ
การิท�องเที�ยวัในริะดับภ่มืิภาคู่

พัฒนาคูุ่ณภาพชีวัิต และทุนทางสังคู่มืให้เป็นสังคู่มื
ผาสุก เป็นนคู่ริที�พลเมืืองทุกกลุ�มืเป็นเจั้าของ และ
มืีส�วันริ�วัมืในการิพัฒนา

อนุริักษ์ และพัฒนาศิลปวััฒนธริริมืในทุกมืิติให้เกิด
คูุ่ ณ คู่� า ต� อ ชุ มื ชน และการิขั บ เคู่ลื� อ นยุ ท ธศาสตริ์
ส่�มืหานคู่ริแห�งวััฒนธริริมื

พัฒนาองคู่์กริเพื�อให้เป็นเลิศในการิบริิหาริท้องถิ�น
ที�มืีธริริมืาภิบาล และนวััตกริริมืในการิบริิการิ
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นโย์บัาย์การบัริหารงาน
นายกเทศมืนตริีนคู่ริอุดริธานีได้แถลงนโยบายการิบริิหาริงาน 7 ปริะการิ
ต�อสภาเทศบาลนคู่ริอุดริธานี ในการิปริะชุมืสมืัยสามืัญิ สมืัยแริก คู่ริั�งที� 1
ณ วัันพฤหัสบดีที� 17 มืิถุนายน 2564 โดยมืีริายละเอียด ดังต�อไปนี�

1

นโย์บัาย์เร่งด่วน ซึ�งมูีความูจำเป็นที�ติ้อุงเร่งดำเนินการ 5 เร้�อุง ดังนี�

2

นโย์บัาย์ด้านการพััฒนาเมู้อุง

3

นโย์บัาย์ด้านการพััฒนาเศรษฐกิจ การท่อุงเที�ย์ว และการสร้างราย์ได้

4

นโย์บัาย์ด้านการพััฒนาทรัพัย์ากรมูนุษย์์และการศึกษา

1. การิป้องกันการิแพริ�ริะบาด และการิส�งเสริิมืให้กบั ปริะชาชนได้เข้าถึงวััดซึ่ีนป้องกันโริคู่
ติดเชื�อไวัริัสโคู่โรินา 2019
2. การิป้องกันน�ำท�วัมื
3. การิแก้ ไขปัญิหาสาธาริณ่ปโภคู่และโคู่ริงสริ้างพื�นฐาน
4. คู่วัามืสะอาดและคู่วัามืเป็นริะเบียบเริียบริ้อยของเมืือง
5. จััดตั�งสภาพลเมืือง

ขับเคู่ลื�อนเทศบาลนคู่ริอุดริธานีส่� "เมืืองสีเขียวั" (Green City) หริือเมืืองที�เป็นมืิตริกับ
สิ�งแวัดล้อมื เมืืองที�ปริะชาชนริ�วัมืกันออกแบบเมืืองด้วัย "สภาพลเมืือง" โดยคู่ำนึงถึงผลกริะทบต�อ
สิง� แวัดล้อมืพริ้อมืทัง� มืีปริะชากริทีต� ริะหนักถึงริะบบนิเวัศและดำเนินชีวัติ ตามืแนวัคู่ิดของคู่วัามืยัง� ยืน
เพื�อลดการิพึ�งพาการิใช้พลังงานอาหาริและน�ำ ริวัมืไปถึงเพื�อลดการิปลดปล�อยพลังงานของเสีย
ในริ่ปของคู่วัามืริ้อนและมืลพิษต�างๆ

ด้วัยการิปริะสานคู่วัามืริ�วัมืมืือกับหอการิคู่้า สภาอุตสาหกริริมื สมืาคู่มืธุริกิจัการิท�องเทีย� วั
และหน�วัยงานอืน� เพือ� ส�งเสริิมืและเปิดพืน� ทีใ� ห้นกั ธุริกิจั และนักอุตสาหกริริมืริุน� ใหมื� ได้สริ้างนวััตกริริมื
ด้านเทคู่โนโลยี สริ้างอุตสาหกริริมือัจัฉริิยะ สริ้างนวััตกริริมืด้านการิตลาด Online สริ้างงาน
สริ้างริายได้กริะจัายส่�ทุกพื�นที�ทั�งในย�านเขตเศริษฐกิจัในเมืือง และชุมืชนโดยมืีโคู่ริงการิพัฒนา
เศริษฐกิจัในเมืืองและชุมืชน โดยมืีโคู่ริงการิพัฒนาเศริษฐกิจัภาพริวัมืในเขตเทศบาลนคู่ริอุดริธานี

มืีเป้าหมืายการิพัฒนาคู่นในทุกช�วังวััยให้เป็นคู่นที�มืีคูุ่ณภาพ มืีสุขภาพที�ดี มืีจัิตสาธาริณะ
มืีคู่วัามืริับผิดชอบต�อสังคู่มื มืีวัินัย ริักษาศีลธริริมื มืีทักษะที�จัำเป็นในศตวัริริษที� 21

16
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ฉบัับั

5

นโย์บัาย์ด้านสาธารณสุข้และการกีฬา

6

นโย์บัาย์ด้านความูปลอุดภััย์ข้อุงเมู้อุง (Urban Security)

7

นโย์บัาย์การบัริหารทรัพัย์ากรบัุคคล

มืุ�งเน้นให้ปริะชาชนมืีสุขภาวัะที�ดีและส�งเสริิมืการิกีฬาให้กับปริะชาชน

จัากสภาพปัญิหาของเมืืองใหญิ�ที�มืีคู่วัามืซึ่ับซึ่้อนในทุกมืิติ เช�น ปัญิหาเริื�องของการิจัริาจัริ
อาชญิากริริมื ปัญิหาคู่วัามืแออัดของชุมืชน จัำเป็นอย�างยิ�งที�จัะต้องมืีนวััตกริริมืใหมื�สำหริับ
คู่วัามืปลอดภัย สาธาริณะในเมืือง เพือ� เป็นหลักปริะกันให้กบั ปริะชาชนและนักท�องเทีย� วั ต้องปลอดภัย
มืากกวั�าที�เป็นอย่�เพื�อริับริองอนาคู่ต สำหริับนคู่ริอุดริที�จัะเป็นเมืืองแห�งการิท�องเที�ยวัด้วัยเทคู่โนโลยี
สมืัยใหมื�

จััดการิด้านการิสริริหา สนับสนุนข้อมื่ลในการิดำเนินการิวัางแผนกำลังคู่น พัฒนาศักยภาพ
และคู่วัามืก้าวัหน้าของบุคู่ลากริให้มืีทักษะ (SkiIl) คู่วัามืริ่้ (Knowledge) คู่วัามืสามืาริถ (Ability)
ส่งขึน� พริ้อมืปริะเมืินผลการิปฏิิบตั งิ าน สะท้อนผสสัมืฤทธิข� องงาน สริ้างขวััญิกำลังใจัแก�ผป่้ ฏิิบตั งิ าน
และริักษาไวั้ ด้วัยการิดำเนินการิสนับสนุนข้อมื่ลเพือ� การิวัางแผนกลยุทธ์ดา้ นการิบริิหาริทริัพยากริ
บุคู่คู่ล แผนการิพัฒนาคูุ่ณภาพชีวัิตของบุคู่ลากริ
คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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และ
กอุงทะเบัีย์นราษฎร ชน
า
บััติรประจำติัวประช
ประชาชนครั�งแรก
การข้อุมูีบััติรประจำติัว
ายุครบเจ็ดปีีบริบูรณี์

กรณีีทัี�มีีอ

ผ่มื้ สี ญิ
ั ชาติไทยซึ่ึง� มืีอายุคู่ริบเจั็ดปีบริิบริ่ ณ์ และมืีชอื� ในทะเบียนบ้าน ต้องขอมืีบตั ริต�อพนักงาน
เจั้าหน้าที�ภายใน 60 วัันนับแต�วัันที�อายุคู่ริบเจั็ดปีบริิบ่ริณ์ การิขอมืีบัตริ/ขอมืีบัตริใหมื�/หริือขอ
เปลีย� นบัตริของผ่มื้ อี ายุไมื�ถงึ 15 ปีให้เป็น หน้าทีข� องบิดามืาริดาผ่ป้ กคู่ริองหริือบุคู่คู่ลซึ่ึง� ริับด่แลผ่น้ น�ั
เป็นผ่้ยื�นคู่ำขอแต�ไมื�ตัดสิทธิบุคู่คู่ลนั�นที�จัะยื�นคู่ำขอด้วัยตนเอง กริณีหากมืีคู่วัามืจัำเป็นอาจัต้อง
สอบสวันผ่้ยื�นคู่ำขอหริือพยานบุคู่คู่ลเป็นการิเพิ�มืเติมื

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :

• ส่ติบัตริ
• เอกสาริที�ทางริาชการิออกให้ อย�างใดอย�างหนึ�ง เช�น สำเนาทะเบียนนักเริียน ใบสุทธิ
ปริะกาศนียบัตริ หนังสือเดินทาง เป็นต้น

ข้ั�นตอนการบัริการ :

ค่าธรรมูเนียื่มู :

ไมื�เสียคู่�าธริริมืเนียมื
• ผู้่้ขอุมีีบัตร/ขอุมีีบัตรใหมี่/ขอุเป็ลี�ยนบัตร แจึ้งความีป็ระส่งค์ต่อุเจึ้าหน้าที� เจึ้าหน้าที�ตรวจึ
ส่อุบหลักฐานรายการในฐานข้อุมี่ล ทะเบียนราษฎร และฐานข้อุมี่ลทะเบียนบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน
• เมี้�อุตรวจึส่อุบแล้วป็รากฏิว่าเป็็น บุคคลคนเดียวกันกับรายการในฐานข้อุมี่ล ดำาเน่นการ
พื่ิมีพื่์ลายน่�วหัวแมี่ มี้อุทั�งขวาและซึ่้าย , ถิ่่ายร่ป็ทำาบัตร ,พื่ิมีพื่์คำาขอุมีีบัตร (บ.ป็.1) เส่นอุ พื่นักงาน
เจึ้าหน้าที� พื่ิจึารณาอุนุญาต พื่ิมีพื่์บัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน , จึัดเก็บลายพื่ิมีพื่์น่�วชี� ทั�งขวาและซึ่้าย
และมีอุบบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชนให้ผู้่้ขอุ
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คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

กอุงทะเบัีย์นราษฎรและ
บััติรประจำติัวประชาชน
การข้อุมูีบััติรประจำติัวประชาชนใหมู่

กรณีีบัตรชำรุดใน์สัาระสัำคัญ

ผ่้ท�ีทำบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนชำริุดในสาริะสำคู่ัญิ ต้องมืีบัตริใหมื�ภายใน 60 วััน นับแต�
วัันที�บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนชำริุดในสาริะสำคู่ัญิ หากไมื�ขอมืีบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนต�อพนักงาน
เจั้าหน้าที�ภายในกำหนด 60 วััน ตามืที�กฎหมืายกำหนดต้องริะวัางโทษปริับไมื�เกิน 100 บาท กริณี
หากมืีคู่วัามืจัำเป็น อาจัต้องสอบสวันผ่้ยื�นคู่ำขอหริือพยานบุคู่คู่ลเป็นการิเพิ�มืเติมื

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน
(บัตริเดิมืที�ชำริุด)
• หลักฐานเอกสาริทีมื� ริี ป่ ถ�ายทีท� างริาชการิ
ออกให้ เช�น ใบอนุญิาตขับขี� หนังสือเดินทาง ฯลฯ
(ไมื�ต้องสอบสวันพยานเพิ�มืเติมื)

ค่าธรรมูเนียื่มู :
100 บาท

ข้ั�นตอนการบัริการ :
• ผู้่้ขอุมีีบัตร/ขอุมีีบัตรใหมี่/ขอุเป็ลี�ยนบัตร
แจึ้งความีป็ระส่งค์ต่อุเจึ้าหน้าที� เจึ้าหน้าที�ตรวจึส่อุบ
หลั ก ฐานรายการในฐานข้ อุ มี่ ล ทะเบี ย นราษฎร
และฐานข้อุมี่ลทะเบียนบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน
• เมี้อุ� ตรวจึส่อุบแล้วป็รากฏิว่าเป็็น บุคคลคน
เดียวกันกับรายการในฐานข้อุมี่ล ดำาเน่นการพื่ิมีพื่์
ลายน่�วหัวแมี่ มี้อุทั�งขวาและซึ่้าย , ถิ่่ายร่ป็ทำาบัตร
,พื่ิมีพื่์คำาขอุมีีบัตร (บ.ป็.1) เส่นอุ พื่นักงานเจึ้าหน้าที�
พื่ิจึารณาอุนุญาต พื่ิมีพื่์บัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน ,
จึัดเก็บลายพื่ิมีพื่์น่�วชี� ทั�งขวาและซึ่้าย และมีอุบบัตร
ป็ระจึำาตัวป็ระชาชนให้ผู้่้ขอุ
คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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และ
กอุงทะเบัีย์นราษฎร ชน
า
บััติรประจำติัวประช
นใหมู่

ประชาช
การข้อุมูีบััติรประจำติัว

ุ
กรณีีบัตรเดิมีหมีดอาย

ผ่้ท�ีบัตริเดิมืหมืดอายุ ต้องมืีบัตริใหมื� โดยยื�นคู่ำขอต�อพนักงานเจั้าหน้าที�ภายใน 60 วััน
นับแต�วัันที�บัตริเดิมืหมืดอายุ หริือจัะขอมืีบัตริใหมื�ก�อนวัันที�บัตริหมืดอายุก็ ได้ โดยยื�นคู่ำขอต�อ
พนักงานเจั้าหน้าที�ภายใน 60 วัันก�อนวัันที�บัตริเดิมืหมืดอายุ หากไมื�ขอมืีบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน
ต�อพนักงานเจั้าหน้าที�ภายในกำหนด 60 วััน ตามืที�กฎหมืายกำหนดต้องริะวัางโทษปริับไมื�เกิน
100 บาท กริณีหากมืีคู่วัามืจัำเป็น อาจัต้องสอบสวันผ่้ยื�นคู่ำขอหริือพยานบุคู่คู่ลเป็นการิเพิ�มืเติมื

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน
(บัตริเดิมืที�หมืดอายุ)

ค่าธรรมูเนียื่มู :

ไมื�เสียคู่�าธริริมืเนียมื

ข้ั�นตอนการบัริการ :
• ผู้่้ขอุมีีบัตร/ขอุมีีบัตรใหมี่/ขอุเป็ลี�ยน
บัตร แจึ้งความีป็ระส่งค์ต่อุเจึ้าหน้าที� เจึ้าหน้าที�
ตรวจึส่อุบหลักฐานรายการในฐานข้อุมี่ล ทะเบียน
ราษฎร และฐานข้ อุ มี่ ล ทะเบี ย นบั ต รป็ระจึำา ตั ว
ป็ระชาชน
• เมี้�อุตรวจึส่อุบแล้วป็รากฏิว่าเป็็น บุคคลคนเดียวกันกับรายการในฐานข้อุมี่ล ดำาเน่นการ
พื่ิมีพื่์ลายน่�วหัวแมี่ มี้อุทั�งขวาและซึ่้าย , ถิ่่ายร่ป็ทำาบัตร ,พื่ิมีพื่์คำาขอุมีีบัตร (บ.ป็.1) เส่นอุ พื่นักงาน
เจึ้าหน้าที� พื่ิจึารณาอุนุญาต พื่ิมีพื่์บัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน , จึัดเก็บลายพื่ิมีพื่์น่�วชี� ทั�งขวาและซึ่้าย
และมีอุบบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชนให้ผู้่้ขอุ
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คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

กอุงทะเบัีย์นราษฎรและ
บััติรประจำติัวประชาชน
การข้อุเปลี�ย์นบััติรประจำติัวประชาชน

กรณีีเปีลี่ี�ยน์ทัี�อยู�

ผ่ท้ เี� ปลีย� นทีอ� ย่ป� ริะสงคู่์จัะขอเปลีย� นบัตริได้ กริณีหากมืีคู่วัามืจัำเป็นอาจัต้องสอบสวันผ่ย้ นื�
คู่ำขอหริือพยานบุคู่คู่ลเป็นการิเพิ�มืเติมื

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน (บัตริเดิมื)

ค่าธรรมูเนียื่มู :

100 บาท

ข้ั�นตอนการบัริการ :
• ผู้่้ขอุมีีบัตร/ขอุมีีบัตรใหมี่/ขอุเป็ลี�ยนบัตร แจึ้งความีป็ระส่งค์ต่อุเจึ้าหน้าที� เจึ้าหน้าที�ตรวจึ
ส่อุบหลักฐานรายการในฐานข้อุมี่ล ทะเบียนราษฎร และฐานข้อุมี่ลทะเบียนบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน
• เมี้�อุตรวจึส่อุบแล้วป็รากฏิว่าเป็็น บุคคลคนเดียวกันกับรายการในฐานข้อุมี่ล ดำาเน่นการ
พื่ิมีพื่์ลายน่�วหัวแมี่ มี้อุทั�งขวาและซึ่้าย , ถิ่่ายร่ป็ทำาบัตร ,พื่ิมีพื่์คำาขอุมีีบัตร (บ.ป็.1) เส่นอุ พื่นักงาน
เจึ้าหน้าที� พื่ิจึารณาอุนุญาต พื่ิมีพื่์บัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน , จึัดเก็บลายพื่ิมีพื่์น่�วชี� ทั�งขวาและซึ่้าย
และมีอุบบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชนให้ผู้่้ขอุ

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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และ
กอุงทะเบัีย์นราษฎร ชน
า
บััติรประจำติัวประช
ำติัวประชาชน
การข้อุเปลี�ย์นบััติรประจ
่�อตัวิแลี่ะช่�อสักุลี่
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กรณีีเปีลี่
ผ่้ที�แก้ ไขชื�อตัวัชื�อสกุลหริือชื�อตัวัและชื�อสกุลในทะเบียนบ้านต้องขอเปลี�ยนบัตริปริะจัำตัวั
ปริะชาชนใหมื�ภายใน 60 วััน นับแต�วันั ทีแ� ก้ไขชือ� ตัวัชือ� สกุลหริือชือ� ตัวัและชือ� สกุลในทะเบียนบ้าน กริณี
หากมืีคู่วัามืจัำเป็นอาจัต้องสอบสวันผ่้ยื�นคู่ำขอหริือพยานบุคู่คู่ลเป็นการิเพิ�มืเติมื หากไมื�ขอเปลี�ยน
บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนต�อพนักงานเจั้าหน้าทีภ� ายในกำหนด 60 วัันตามืทีก� ฎหมืายกำหนดต้องริะวัาง
โทษปริับไมื�เกิน 100 บาท

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน (บัตริเดิมื)
• หลักฐานการิเปลี�ยนชื�อตัวัชื�อสกุลหริือชื�อตัวัและชื�อสกุล

ข้ั�นตอนการบัริการ :
• ผู้่้ ข อุมีี บั ต ร/ขอุมีี บั ต รใหมี่ / ขอุเป็ลี� ย นบั ต ร
แจึ้งความีป็ระส่งค์ต่อุเจึ้าหน้าที� เจึ้าหน้าที�ตรวจึส่อุบหลัก
ฐานรายการในฐานข้อุมี่ล ทะเบียนราษฎร และฐานข้อุมี่ล
ทะเบียนบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน
• เมี้� อุ ตรวจึส่อุบแล้ ว ป็รากฏิว่ า เป็็ น บุ ค คล
คนเดียวกันกับรายการในฐานข้อุมี่ล ดำาเน่นการพื่ิมีพื่์
ลายน่�วหัวแมี่ มี้อุทั�งขวาและซึ่้าย , ถิ่่ายร่ป็ทำาบัตร ,พื่ิมีพื่์
คำาขอุมีีบัตร (บ.ป็.1) เส่นอุ พื่นักงานเจึ้าหน้าที� พื่ิจึารณา
อุนุญาต พื่ิมีพื่์บัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชน , จึัดเก็บลายพื่ิมีพื่์
น่ว� ชี� ทัง� ขวาและซึ่้าย และมีอุบบัตรป็ระจึำาตัวป็ระชาชนให้ผู้ข้่ อุ
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คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

ค่าธรรมูเนียื่มู :
100 บาท

กอุงทะเบัีย์นราษฎรและ
บััติรประจำติัวประชาชน
บััติรประจำติัวผูู้้ซึ�งไมู่มูีสัญชาติิ ไทย์

(บัตรสัีชมีพัู)

สำหริับชาวัต�างชาติทอี� าศัยในปริะเทศไทย กองทะเบียนริาษฎริและบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน เทศบาล
นคู่ริอุดริธานี มืีบริิการิออกบัตริปริะจัำตัวัผ่้ซึ่ึ�งไมื�มืีสัญิชาติไทย (บัตริชมืพ่) เพื�อเป็นไปกฎหมืายกริะทริวัง
กำหนด เกี�ยวักับการิทะเบียนริาษฎริและกำหนดอัตริาคู่�าธริริมืเนียมื พ.ศ. 2551 บัตริจัะมืีผลบังคู่ับใช้ 10 ปี
แต�หากผ่้ถือบัตริมืีอายุเกิน 60 ปีในวัันออกบัตริ บัตริจัะไมื�มืีวัันหมืดอายุ ซึ่ึ�งผ่้ที�สามืาริถขอบัตริชมืพ่ได้ ได้แก�
1) คู่นต�างด้าวัซึ่ึง� ได้ริับอนุญิาตให้มืถี ิ�นทีอ� ย่ใ� นริาชอาณาจัักริตามืกฎหมืายวั�าด้วัยคู่นเข้าเมืืองและ
มืีใบสำคู่ัญิถิน� ทีอ� ย่ห� ริือใบสำคู่ัญิปริะจัำตัวัตามืกฎหมืายวั�าด้วัยคู่นเข้าเมืืองหริือกฎหมืายวั�าด้วัยการิทะเบียน
คู่นต�างด้าวั แล้วัแต�กริณี และบุตริที�เกิดในริาชอาณาจัักริและไมื�ได้สัญิชาติไทยโดยการิเกิดตามืกฎหมืายวั�า
ด้วัยสัญิชาติ
2) คู่นต�างด้าวัซึ่ึง� ได้ริบั การิผ�อนผันให้พกั อาศัยอย่ใ� นริาชอาณาจัักริเป็นกริณีพเิ ศษ และบุตริทีเ� กิด
ในริาชอาณาจัักริและไมื�ได้สัญิชาติไทยโดยการิเกิดตามืกฎหมืายวั�าด้วัยสัญิชาติ
3) คู่นต�างด้าวัซึ่ึง� ได้ริบั อนุญิาตให้เข้ามืาอย่ใ� นริาชอาณาจัักริเป็นการิชัวั� คู่ริาวัตามืกฎหมืายวั�าด้วัย
คู่นเข้าเมืือง และบุตริที�เกิดในริาชอาณาจัักริและไมื�ได้สัญิชาติไทยโดยการิเกิดตามืกฎหมืายวั�าด้วัยสัญิชาติ
4) คู่นต�างด้าวัที�เข้ามืาอย่�ในริาชอาณาจัักริโดยไมื�ได้ริับอนุญิาตตามืกฎหมืายวั�าด้วัยคู่นเข้าเมืือง
และบุตริที�เกิดในริาชอาณาจัักริและไมื�ได้สัญิชาติไทยโดยการิเกิดตามืกฎหมืายวั�าด้วัยสัญิชาติ

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :
•
•
•
•
•
•

หนังสือเดินทาง
ใบอนุญิาตทำงาน (ถ้ามืี)
ทะเบียนบ้าน
ใบริับริองการิสมืริส (ถ้ามืี)
สมืุดถิ�นที�อย่�ถาวัริ (ถ้ามืี)
ส่ติบัตริหริือหนังสือริับริองการิเกิด (ถ้ามืี)

ข้ั�นตอนการบัริการ :
• เจั้าหน้าทีริ� บั เริือ� งคู่ำขอและตริวัจัสอบหลัก
ฐานการิยื�นปริะกอบพิจัาริณาในเบื�องต้น
• นายทะเบียนพิจัาริณาริับแจั้ง/ไมื�ริับแจั้ง และ
แจั้งผลการิ พิจัาริณา

ค่าธรรมูเนียื่มู :

60 บาท

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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และ
กอุงทะเบัีย์นราษฎร ชน
า
บััติรประจำติัวประช
ติ่างชาติิ
ทะเบัีย์นบั้านสำหรับัชาว
แบบสัีเหลี่่อง (ทั.ร.13)
เป็นทะเบียนบ้านสำหริับคู่นซึ่ึ�งไมื�มืีสัญิชาติไทยที� ได้ริับอนุญิาตให้อาศัยอย่�ในริาชอาณาจัักริเป็น
การิชั�วัคู่ริาวั และคู่นซึ่ึ�งไมื�มืีสัญิชาติไทยที� ได้ริับการิผ�อนผันให้อาศัยอย่�ในริาชอาณาจัักริเป็นกริณีพิเศษ
เฉพาะริาย ตามืกฎหมืายวั�าด้วัยคู่นเข้าเมืือง ในกริณีที�คู่นต�างชาติเป็นสามืีหริือภริริยา ให้เจั้าบ้านไปแจั้งต�อ
สำนักทะเบียนตามืภ่มืลิ ำเนาทีบ� า้ นตัง� อย่� โดยกริอกคู่ำริ้องเกีย� วักับทะเบียนริาษฎริ(ท.ริ.13) ขอเพิมื� ชือ� บุคู่คู่ล
ในทะเบียนบ้าน เอกสาริที�เตริียมืไป คู่ือ ทะเบียนบ้าน ฉบับเจั้าบ้าน บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนของเจั้าบ้าน
หนังสือเดินทางของคู่นต�างชาติ ทะเบียนสมืริส ใบอนุญิาตให้คู่นต�างด้าวัทำงานหริือหลักฐานอนุญิาตให้คู่น
ต�างด้าวัอย่� ในปริะเทศไทยเป็นการิถาวัริหริือชั�วัคู่ริาวั

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :

• หนังสือเดินทาง
• หนังสือแจั้งที�พักอาศัยสำหริับชาวัต�างชาติ
ที�ออกให้โดยตริวัจัคู่นเข้าเมืือง
• ทะเบียนสมืริส
• ทะเบียนบ้านไทย ที�จัะทำการิแจั้งให้
ชาวัต�างชาติเข้ามืาพักอาศัย
• พยานบุคู่คู่ล 2 คู่น พริ้อมืทั�งสำเนา
ทะเบียนบ้านและบัตริปริะชาชนของพยาน

ค่าธรรมูเนียื่มู :

ไมื�เสียคู่�าธริริมืเนียมื
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คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

ข้ั�นตอนการบัริการ :
• เจั้ า หน้ า ที� ริั บ เริื� อ งคู่ำขอ และตริวัจัสอบ
หลักฐานการิยื�นปริะกอบพิจัาริณาในเบื�องต้น
• สอบสวันผ่้ ริ้ อ ง เจั้ า บ้ า น พยานบุ คู่ คู่ล
ที�น�าเชื�อถือให้ปริากฏิข้อเท็จัจัริิง เกี�ยวักับปริะวััติ
คู่วัามืเป็นมืาของผ่ข้ อเพิมื� ชือ� และคู่วัามืยินยอมืของ
เจั้าบ้านให้เพิมื� ชือ� เข้าทะเบียนบ้าน โดยริวับริวัมืหลัก
ฐานพริ้อมืคู่วัามืเห็นเสนอนายทะเบียนอำเภอ หริือ
นายทะเบียน ท้องถิ�นพิจัาริณา
• นายทะเบียนอำเภอหริือนายทะเบียนท้องถิน�
พิจัาริณาอนุญิาต/ ไมื�อนุญิาต และแจั้งผลการิ
พิจัาริณา

กอุงทะเบัีย์นราษฎรและ
บััติรประจำติัวประชาชน

การรับัแจ้งการเกิด
ในการิยื� น คู่ำขอผ่้แจั้ ง ได้ แ ก� กริณี คู่ นเกิ ด ในบ้ า น ให้ เ จั้ า บ้ า นหริื อ บิ ด ามืาริดาแจั้ ง ต� อ
นายทะเบียนผ่้ริับแจั้งแห�งท้องที�ที�มืีคู่นเกิดภายใน 15 วััน นับแต�วัันเกิด และกริณีคู่นเกิดนอกบ้าน
ให้บิดาหริือมืาริดา แจั้งต�อนายทะเบียนผ่้ริับแจั้งแห�งท้องที�ที�มืีคู่นเกิดนอกบ้านหริือแห�งท้องที�ที�จัะพึง
แจั้งได้ ภายใน 15 วััน นับแต�วัันเกิด กริณีจัำเป็นไมื�อาจัแจั้งได้ตามืกำหนดให้แจั้งภายหลังได้แต�ต้องไมื�
เกิน 30 วััน นับแต�วัันเกิด

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :
•
•
•
•

บัตริปริะจัำตัวัของผ่้แจั้ง และบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนของบิดามืาริดา (ถ้ามืี)
ทะเบียนบ้าน หริือทะเบียนปริะวััติของบิดามืาริดา (ถ้ามืี)
ทะเบียนบ้าน ฉบับเจั้าบ้าน (ที�จัะขอเพิ�มืชื�อเด็กที�เกิด)
หนังสือริับริองการิเกิด ตามืแบบ ท.ริ.1/1 (ทีอ� อกให้โดยโริงพยาบาลทีเ� ด็กเกิด เป็นกริณีเด็กทีเ� กิด
ในสถานพยาบาล)
• ใบริับแจั้งการิเกิดตามืแบบ ท.ริ.1 ตอนหน้า (กริณีแจั้งเกิดกับกำนัน/ผ่้ใหญิ�บา้ นและเด็กเกิดในบ้าน)
• หนังสือมือบหมืาย (ถ้ามืี) กริณีมือบให้บุคู่คู่ลอื�นเป็นผ่้แจั้ง

ข้ั�นตอนการบัริการ :

• เจั้าหน้าที�ริับเริื�องคู่ำขอและตริวัจัสอบหลักฐานการิยื�นปริะกอบ
พิจัาริณาในเบื�องต้น
• นายทะเบียนพิจัาริณาริับแจั้ง/ไมื�ริับแจั้ง และแจั้งผลการิ พิจัาริณา

ค่าธรรมูเนียื่มู :

ไมื�เสียคู่�าธริริมืเนียมื
คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

25

และ
กอุงทะเบัีย์นราษฎร ชน
า
บััติรประจำติัวประช

การรับัแจ้งการติาย์
ในการิยืน� คู่ำขอผ่แ้ จั้ง ได้แก� เจั้าบ้านทีมื� คู่ี นตาย กริณีคู่นตายในบ้าน (ริวัมืถึงสถานพยาบาล)
หากไมื�มืีเจั้าบ้านให้ผ่้พบศพเป็นผ่้แจั้ง และบุคู่คู่ลที� ไปกับผ่้ตายหริือผ่้พบศพ กริณีตายนอกบ้าน
โดยจัะต้องทำการิแจั้งภายใน 24 ชั�วัโมืง นับตั�งแต�เวัลาตาย หริือเวัลาพบศพ

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :
•
•
•
•

บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน ผ่้แจั้ง/ของผ่้ตาย (ถ้ามืี)
หนังสือริับริองการิตาย ตามืแบบ ท.ริ.4/1 (กริณีตายในสถานพยาบาล)
ใบริับแจั้งการิตาย ท.ริ.4 ตอนหน้า (กริณีแจั้งต�อกำนัน/ผ่้ใหญิ�บ้าน)
ทะเบียนบ้าน ฉบับเจั้าบ้าน ท.ริ.14 ที�ผ่้ตายมืีชื�ออย่� (ถ้ามืี)

ข้ั�นตอนการบัริการ :

• เจั้าหน้าที�ริับเริื�องคู่ำขอและตริวัจัสอบ
หลักฐานการิยื�นปริะกอบพิจัาริณาในเบื�องต้น
• นายทะเบียนพิจัาริณาริับแจั้ง/ไมื�ริับแจั้ง
และแจั้งผลการิพิจัาริณา

ค่าธรรมูเนียื่มู :

ไมื�เสียคู่�าธริริมืเนียมื
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ฉบัับั

กอุงทะเบัีย์นราษฎรและ
บััติรประจำติัวประชาชน

การรับัแจ้งการย์้าย์เข้้า
ในการิยื�นคู่ำขอผ่้แจั้ง ได้แก� เจั้าบ้าน หริือผ่้ที�ได้ริับมือบหมืาย ต้องทำการิแจั้งภายใน 15 วััน
นับแต�วัันที�ย้ายเข้า

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน เจั้าบ้านที�ปริะสงคู่์จัะย้ายเข้า/ของผ่้ย้ายที�อย่� (ถ้ามืี)
• ทะเบียนบ้าน ฉบับเจั้าบ้าน ท.ริ.14 (ที�ปริะสงคู่์จัะย้ายเข้า)
• ใบริับแจั้งการิย้ายที�อย่� (ที�ได้ริับมืาจัากการิย้ายออกซึ่ึ�งเจั้าบ้านได้ลงชื�อยินยอมืให้ย้ายเข้า)

ข้ั�นตอนการบัริการ :

• เจั้าหน้าที�ริับเริื�องคู่ำขอและตริวัจัสอบหลักฐานการิยื�นปริะกอบพิจัาริณาในเบื�องต้น
• นายทะเบียนพิจัาริณาริับแจั้ง/ไมื�ริับแจั้ง และแจั้งผลการิ พิจัาริณา

ค่าธรรมูเนียื่มู :

ไมื�เสียคู่�าธริริมืเนียมื

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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และ
กอุงทะเบัีย์นราษฎร ชน
า
บััติรประจำติัวประช

การรับัแจ้งการย์้าย์อุอุก
ในการิยื�นคู่ำขอผ่้แจั้ง ได้แก� เจั้าบ้าน หริือผ่้ที�ได้ริับมือบหมืาย ต้องทำการิแจั้งภายใน 15 วััน
นับแต�วัันที�ย้ายออก

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน ผ่้แจั้งในฐานะเจั้าบ้าน/กริณีที� ได้ริับมือบหมืายต้องมืีบัตริปริะจัำตัวั
ปริะชาชนผ่้มือบและหนังสือมือบหมืายจัากเจั้าบ้าน/ของผ่้ย้ายที�อย่� (ถ้ามืี)
• ทะเบียนบ้าน ฉบับเจั้าบ้าน ท.ริ.14 (ของบ้านที�ย้ายออก)
• ใบริับแจั้งการิย้ายที�อย่� ท.ริ.6 ตอนหน้า (กริณีแจั้งย้ายกับกำนัน/ผ่้ใหญิ�บ้าน)

ข้ั�นตอนการบัริการ :

• เจั้าหน้าที�ริับเริื�องคู่ำขอและตริวัจัสอบหลักฐานการิยื�นปริะกอบพิจัาริณาในเบื�องต้น
• นายทะเบียนพิจัาริณาริับแจั้ง/ไมื�ริับแจั้ง และแจั้งผลการิ พิจัาริณา

ค่าธรรมูเนียื่มู :

ไมื�เสียคู่�าธริริมืเนียมื

ช่อุงทางการให้บัริการ
กองทะเบียนริาษฎริและบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน สำนักงานเทศบาลนคู่ริอุดริธานี ชั�น G
โทริ 042 325176-85 กด 1
เปิดให้บริิการิวัันจัันทริ์ถึงวัันศุกริ์ (ยกเวั้น วัันหยุดที�ทางริาชการิกำหนด) ตั�งแต�เวัลา 08:30 - 16:30 น.
ศ่นย์บริิการิเทศบาลนคู่ริอุดริธานี แห�งที� 2 เปิดให้บริิการิวัันจัันทริ์ถึงวัันศุกริ์
(ยกเวั้น วัันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั�งแต�เวัลา 08.30-16.30 น
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กอุงสวั สดิ การสั ง คมู

การข้อุรับัการสงเคราะห์

ผูู้้ป่วย์เอุดส์

ผ่มื้ สี ทิ ธิจัะได้ริบั เงินสงเคู่ริาะห์ตอ้ งเป็นผ่มื้ คู่ี ณ
ุ สมืบัตแิ ละไมื�มืลี กั ษณะต้องห้ามื ดังต�อไปนี�
1. เป็นผ่้ป่วัยเอดส์ที�แพทย์ ได้ริับริองและทำการิวัินิจัฉัยแล้วั
2. มืีภ่มืิลำเนาอย่�ในเขตเทศบาลนคู่ริอุดริธานี

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :
•
•
•
•
•

บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน หริือบัตริอื�นที�ออกให้โดยหน�วัยงานของริัฐที�มืีริ่ปถ�าย
ทะเบียนบ้าน
ใบริับริองแพทย์จัากโริงพยาบาลริัฐ
สมืุดบัญิชีเงินฝ่ากธนาคู่าริ
หนังสือมือบอำนาจั พริ้อมืสำเนาบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนของผ่้ริับมือบอำนาจั

ข้ั�นตอนการบัริการ:

• ผ่้ ที� ป ริะสงคู่์ จั ะขอริั บ เบี� ย ยั ง ชี พ ผ่้ ป่ วั ย
เอดส์ยนื� คู่ำขอพริ้อมืเอกสาริหลักฐานและเจั้าหน้าที�
ตริวัจัสอบคู่ำริ้องขอลงทะเบียนและเอกสาริหลักฐาน
• ออกใบริับลงทะเบียนตามืแบบยื�นคู่ำขอ
ลงทะเบียนให้ผ่้ขอลงทะเบียน
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รับัเงินเบัี�ย์ความูพัิการ
ผ่้มืีสิทธิจัะได้ริับเงินเบี�ยคู่วัามืพิการิต้องเป็นผ่้มืีคูุ่ณสมืบัติและไมื�มืีลักษณะ
ต้องห้ามื ดังต�อไปนี�
1. มืีสัญิชาติไทย
2. มืีภ่มืิลำเนาอย่�ในเขตเทศบาลนคู่ริอุดริธานีตามืทะเบียนบ้าน
3. มืีบัตริปริะจัำตัวัคู่นพิการิตามืกฎหมืายวั�าด้วัยการิส�งเสริิมืการิคูุ่ณภาพชีวัิตคู่นพิการิ
4. ไมื�เป็นบุคู่คู่ลซึ่ึ�งอย่�ในคู่วัามือุปการิะของสถานสงเคู่ริาะห์ของริัฐ
ในการิยื� น คู่ำขอลงทะเบี ย นริั บ เงิ น เบี� ย คู่วัามืพิ ก าริคู่นพิ ก าริหริื อ ผ่้ ด่แ ลคู่นพิ ก าริจัะต้ อ งแสดง
คู่วัามืปริะสงคู่์ขอริับเงินเบีย� คู่วัามืพิการิโดยริับเงินสดด้วัยตนเองหริือโอนเงินเข้าบัญิชีเงินฝ่ากธนาคู่าริในนามื
คู่นพิการิ หริือผ่้ด่แลคู่นพิการิผ่้แทนโดยชอบธริริมืผ่้พิทักษ์ผ่้อนุบาลแล้วัแต�กริณี ในกริณีที�คู่นพิการิเป็น
ผ่เ้ ยาวั์ซึ่งึ� มืีผแ่้ ทนโดยชอบคู่นเสมืือนไริ้คู่วัามืสามืาริถหริือคู่นไริ้คู่วัามืสามืาริถให้ผแ่้ ทนโดยชอบธริริมื ผ่พ
้ ทิ กั ษ์
หริือผ่้อนุบาลแล้วัแต�กริณียื�นคู่ำขอแทนโดยแสดงหลักฐานการิเป็นผ่้แทนดังกล�าวั

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :

• บัตริปริะจัำตัวัคู่นพิการิตามืกฎหมืาย วั�าด้วัยการิส�งเสริิมืการิคูุ่ณภาพชีวัติ คู่นพิการิ
• ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจั้าบ้าน)
• สมืุดบัญิชีเงินฝ่ากธนาคู่าริ (กริณีมือบอำนาจัต้องใช้สำเนาบัตริปริะชาชนของผ่ริ้ บั มือบอำนาจัด้วัย)
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนหริือบัตริอื�นที�ออกโดยหน�วัยงานของริัฐที�มืีริ่ปถ�ายพริ้อมืสำเนาของ
ผ่้ด่แลคู่นพิการิผ่้แทนโดยชอบธริริมืผ่้พิทักษ์ผ่้อนุบาลแล้วัแต�กริณี (กริณียื�นคู่ำขอแทน)
• สมืุดบัญิชีเงินฝ่ากธนาคู่าริ ปริะเภทออมืทริัพย์ พริ้อมืสำเนาของผ่ด้ แ่ ลคู่นพิการิผ่แ้ ทนโดยชอบ
ธริริมืผ่พ
้ ทิ กั ษ์ผอ่้ นุบาลแล้วัแต�กริณี (กริณีทคู่ี� นพิการิเป็นผ่เ้ ยาวั์ซึ่งึ� มืีผแ้่ ทนโดยชอบคู่นเสมืือนไริ้คู่วัามืสามืาริถ
หริือคู่นไริ้คู่วัามืสามืาริถให้ผแ่้ ทนโดยชอบธริริมืผ่พ
้ ทิ กั ษ์หริือผ่อ้ นุบาลแล้วัแต�กริณีการิยืน� คู่ำขอแทนต้องแสดง
หลักฐานการิเป็นผ่้แทนดังกล�าวั)

ข้ั�นตอนการบัริการ:

• ผ่้ที�ปริะสงคู่์จัะขอริับเบี�ยคู่วัามืพิการิยื�นคู่ำขอลงทะเบียนพริ้อมืเอกสาริหลักฐานและเจั้าหน้าที�
ตริวัจัสอบคู่ำริ้องขอลงทะเบียนและเอกสาริหลักฐาน
• ออกใบริับลงทะเบียนตามืแบบยื�นคู่ำขอลงทะเบียนให้ผ่้ขอลงทะเบียน
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รับัเงินเบัี�ย์ย์ังชีพัผูู้้สูงอุาย์ุ

ผ่้มืีสิทธิจัะได้ริับเงินเบี�ยยังชีพผ่้ส่งอายุ ต้องเป็นผ่้มืีคูุ่ณสมืบัติ ดังนี�
1. มืีสัญิชาติไทย
2. มืีภ่มืิลำเนาอย่�ในเขตเทศบาลนคู่ริอุดริธานีตามืทะเบียนบ้าน
3. เป็นผ่้ที�ไมื�เคู่ยลงทะเบียนผ่้ส่งอายุมืาก�อน โดยมืีอายุคู่ริบ 60 ปี บริิบ่ริณ์ หริือกริณีเป็นผ่้ที�มืีอายุ
59 ปีบริิบ่ริณ์ขึ�นไป ต้องเป็นผ่้ที�เกิดก�อนวัันที� 2 กันยายน
4. ไมื�เป็นผ่้ ได้ริับสวััสดิการิหริือสิทธิปริะโยชน์อื�นใดจัากหน�วัยงานภาคู่ริัฐ ริัฐวัิสาหกิจัหริือองคู่์กริ
ปกคู่ริองส�วัน ท้องถิ�น ได้แก� ผ่้ริับบำนาญิเบี�ยหวััดบำนาญิพิเศษหริือเงินอื�นใดในลักษณะเดียวักันผ่้ส่งอายุที�
อย่ใ� นสถานสงเคู่ริาะห์ของริัฐหริือองคู่์กริปกคู่ริองส�วันท้องถิน� ผ่้ได้ริบั เงินเดือนคู่�าตอบแทนริายได้ปริะจัำหริือ
ผลปริะโยชน์อย�างอื�นที�ริัฐ หริือองคู่์กริปกคู่ริองส�วันท้องถิ�นจััดให้เป็นปริะจัำ ยกเวั้นผ่้พิการิและผ่้ป่วัยเอดส์
ตามืริะเบียบกริะทริวังมืหาดไทย วั�าด้วัยการิจั�ายเงินสงเคู่ริาะห์เพือ� การิยังชีพขององคู่์กริปกคู่ริองส�วันท้องถิน�
พ.ศ. 2548

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ :

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน หริือบัตริอื�นที�ออกให้โดยหน�วัยงานของริัฐที�มืีริ่ปถ�าย
• ทะเบียนบ้าน (ฉบับเจั้าบ้าน)
• สมืุดบัญิชีเงินฝ่ากธนาคู่าริ ปริะเภทออมืทริัพย์ ของผ่้ส่งอายุ
• หนังสือมือบอำนาจั (กริณีมือบอำนาจัให้ดำเนินการิแทน) พริ้อมืสำเนาบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน
ผ่้ริับมือบอำนาจั
• สมืุดบัญิชีเงินฝ่ากธนาคู่าริพริ้อมืสำเนาบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนของผ่้ริับมือบอำนาจั (กริณี
ผ่้ขอริับเงินเบี�ยยังชีพผ่้ส่งอายุผ�านธนาคู่าริของผ่้ริับมือบอำนาจั)

ข้ั�นตอนการบัริการ:

• ผ่ท้ ป�ี ริะสงคู่์จัะขอริับเบีย� ยังชีพผ่ส้ ง่ อายุยนื� คู่ำขอลงทะเบียนพริ้อมืเอกสาริหลักฐาน และเจั้าหน้าที�
ตริวัจัสอบคู่ำริ้องขอลงทะเบียนและเอกสาริหลักฐาน
• ออกใบริับลงทะเบียนตามืแบบยื�นคู่ำขอลงทะเบียนให้ผ่้ขอลงทะเบียน

ช่อุงทาง
การให้บัริการ

กองสวััสดิการิสังคู่มื สำนักงานเทศบาลนคู่ริอุดริธานี ชั�น G
โทริ. 042 325176-85 กด 1708
เปิดให้บริิการิวัันจัันทริ์ถึงวัันศุกริ์ (ยกเวั้น วัันหยุดที�ทางริาชการิกำหนด)
ตั�งแต�เวัลา 08:30 - 16:30 น.
คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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ส ำ นั ก ช ่ า ง

การข้อุอุนุญาติ

ก่อุสร้างอุาคาร ติามูมูาติรา 21
เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ :

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน (ฉบับจัริิง)
• แบบคู่ำขออนุญิาตก�อสริ้างอาคู่าริ (แบบข. 1)
• โฉนดที�ดินน.ส.3 หริือส.คู่.1 ขนาดเท�าต้นฉบับทุกหน้า
พริ้ อ มืเจั้ า ของที�ดิ น ลงนามืริั บ ริองสำเนาทุ ก หน้ า กริณี ผ่้ ข อ
อนุญิาตไมื�ใช�เจั้าของที� ดินต้องมืีหนังสือยินยอมืของเจั้าของ
ที�ดินให้ก�อสริ้างอาคู่าริในที�ดิน
• ใบอนุ ญิ าตให้ ใ ช้ ที� ดิ น และปริะกอบกิ จั การิในนิ คู่ มื
อุตสาหกริริมืหริือใบอนุญิาตฯฉบับต�ออายุหริือใบอนุญิาตให้ใช้
ที�ดินและปริะกอบกิจัการิ (ส�วันขยาย) พริ้อมืเงื�อนไขและแผนผัง
ที�ดินแนบท้าย (กริณีอาคู่าริอย่�ในนิคู่มือุตสาหกริริมื)
• กริณีที�มืีการิมือบอำนาจัต้องมืีหนังสือมือบอำนาจัติด
อากริแสตมืป์ 30 บาทพริ้อมืบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนทะเบียน
บ้านหริือหนังสือเดินทางของผ่้มือบและผ่้ริับมือบอำนาจั
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนและทะเบียนบ้านของผ่มื้ อี ำนาจั
ลงนามืแทนนิ ติ บุ คู่ คู่ลผ่้ ริั บ มือบอำนาจัเจั้ า ของที�ดิ น (กริณี
เจั้าของที�ดินเป็นนิติบุคู่คู่ล)
• หนั ง สื อ ยิ น ยอมืให้ ชิ ด เขตที� ดิ น ต� า งเจั้ า ของ (กริณี
ก�อสริ้างอาคู่าริชิดเขตที�ดิน)
• หนังสือริับริองของสถาปนิกผ่อ้ อกแบบพริ้อมืสำเนาใบ
อนุญิาตเป็นผ่้ปริะกอบวัิชาชีพสถาปัตยกริริมืคู่วับคูุ่มื (กริณีที�
เป็นอาคู่าริมืีลกั ษณะขนาดอย่ใ� นปริะเภทวัิชาชีพสถาปัตยกริริมื
คู่วับคูุ่มื)
• หนังสือริับริองของวัิศวักริผ่้ออกแบบพริ้อมืสำเนาใบ
อนุญิาตเป็นผ่้ปริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื (กริณีที�เป็น
อาคู่าริมืีลกั ษณะขนาดอย่ใ� นปริะเภทวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื)
• แผนผังบริิเวัณแบบแปลนริายการิปริะกอบแบบแปลนที�
มืีลายมืือชื�อพริ้อมืกับเขียนชื�อตัวับริริจังและคูุ่ณวัุฒิที�อย่�ของ
สถาปนิกและวัิศวักริผ่้ออกแบบตามืกฎกริะทริวังฉบับที� 10
(พ.ศ.2528)
• ริายการิคู่ำนวัณโคู่ริงสริ้างแผ�นปก ริะบุชื�อเจั้าของ
อาคู่าริ ชือ� อาคู่าริสถานทีก� อ� สริ้าง ชือ� คูุ่ณวัุฒิ ทีอ� ย่ข� องวัิศวักริ
ผ่้คู่ำนวัณพริ้อมืลงนามืทุกแผ�น
• กริณีใช้หน�วัยแริงเกินกวั�าคู่�าที�กำหนดในกฎกริะทริวัง
ฉบับที� 6 พ.ศ. 2527 ให้แนบเอกสาริแสดงผลการิทดสอบคู่วัามื
มืั�นคู่งแข็งแริงของวััสดุที�ริับริองโดยสถาบันที�เชื�อถือได้ วัิศวักริ
ผ่้คู่ำนวัณและผ่้ขออนุญิาตลงนามื
• กริณีอาคู่าริทีเ� ข้าข�ายตามืกฎกริะทริวังฉบับที� 48 พ.ศ.
2540 ต้องมืีริะยะของคู่อนกริีตทีห� มืุ้ เหล็กเสริิมืหริือคู่อนกริีตหุมื้
เหล็กไมื�นอ้ ยกวั�าทีก� ำหนดในกฎกริะทริวังหริือมืีเอกสาริริับริอง
อัตริาการิทนไฟจัากสถาบันทีเ� ชือ� ถือได้ปริะกอบการิขออนุญิาต

32

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

• หนั ง สื อ ยิ น ยอมืเป็ น ผ่้ คู่ วับคูุ่ มื งานของสถาปนิ ก ผ่้
คู่วับคูุ่มืการิก�อสริ้างพริ้อมืสำเนาใบอนุญิาตเป็นผ่้ปริะกอบ
วัิชาชีพสถาปัตยกริริมืคู่วับคูุ่มื (กริณีอาคู่าริที�ต้องมืีสถาปนิก
คู่วับคูุ่มืงาน)
• หนังสือยินยอมืเป็นผ่คู่้ วับคูุ่มืงานของวัิศวักริผ่คู่้ วับคูุ่มื
การิก�อสริ้างพริ้อมืสำเนาใบอนุญิาตเป็นผ่้ปริะกอบวัิชาชีพ
คู่วับคูุ่มื (กริณีอาคู่าริที�ต้องมืีวัิศวักริคู่วับคูุ่มืงาน)
• แบบแปลนและริายการิคู่ำนวัณงานริะบบของอาคู่าริ
ตามืกฎกริะทริวัง ฉบับที� 33 (พ.ศ. 2535)
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบปริับอากาศ
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบไฟฟ้า
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบป้องกันเพลิงไหมื
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบบำบัดน�ำเสียและการิริะบายน�ำทิ�ง
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบปริะปา
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบลิฟต์

ข้ั�นติอุนการบัริการ :

• ยื�นคู่ำขออนุญิาตก�อสริ้างอาคู่าริพริ้อมืเอกสาริ
• เจั้ า พนั ก งานท้ อ งถิ� น ตริวัจัสอบพิ จั าริณาเอกสาริ
ปริะกอบการิขออนุญิาต
• เจั้ า พนั ก งานท้ อ งถิ� น ดำเนิ น การิตริวัจัสอบการิใช้
ปริะโยชน์ที�ดินตามืกฎหมืายวั�าด้วัยการิผังเมืืองตริวัจัสอบ
สถานที� ก� อ สริ้ า งจัั ด ทำผั ง บริิ เ วัณแผนที� สั ง เขปตริวัจัสอบ
กฎหมืายอืน� ทีเ� กีย� วัข้องเช�นปริะกาศกริะทริวังคู่มืนาคู่มืเริือ� งเขต
ปลอดภั ย ในการิเดิ น อากาศเขตปลอดภั ย ทางทหาริฯ
และพ.ริ.บ.จััดสริริที�ดินฯ
• เจั้ า พนั ก งานท้ อ งถิ� น ตริวัจัพิ จั าริณาแบบแปลนและ
พิจัาริณาออกใบอนุญิาต (อ.1) และแจั้งให้ผข่้ อมืาริับใบอนุญิาต
ก�อสริ้างอาคู่าริ (น.1)

ค่าธรรมูเนีย์มู :

เป็นไปตามืหลักเกณฑ์์ของกฎกริะทริวังฉบับที� 70 พ.ศ.
2564 ออกตามืคู่วัามืในพริะริาชบัญิญิัติคู่วับคูุ่มือาคู่าริพ.ศ.
2522

ส ำ นั ก ช ่ า ง

ดัดแปลงอุาคาร

เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ :

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน (ฉบับจัริิง)
• แบบคู่ำขออนุญิาตก�อสริ้างอาคู่าริ (แบบ ข. 1)
• ใบอนุญิาตก�อสริ้างอาคู่าริเดิมืที� ได้ริับอนุญิาตหริือ
ใบริับแจั้ง
• โฉนดที�ดินน.ส.3 หริือส.คู่.1 ขนาดเท�าต้นฉบับทุกหน้า
พริ้ อ มืเจั้ า ของที�ดิ น ลงนามืริั บ ริองสำเนาทุ ก หน้ า กริณี ผ่้ ข อ
อนุญิาตไมื�ใช�เจั้าของทีด� นิ ต้องมืีหนังสือยินยอมืของเจั้าของทีด� นิ
ให้ก�อสริ้างอาคู่าริในที�ดิน
• ใบอนุ ญิ าตให้ ใ ช้ ที� ดิ น และปริะกอบกิ จั การิในนิ คู่ มื
อุตสาหกริริมืหริือใบอนุญิาตฯฉบับต�ออายุหริือใบอนุญิาตให้ใช้
ที�ดินและปริะกอบกิจัการิ (ส�วันขยาย) พริ้อมืเงื�อนไขและแผนผัง
ที�ดินแนบท้าย (กริณีอาคู่าริอย่�ในนิคู่มือุตสาหกริริมื)
• กริณีที�มืีการิมือบอำนาจัต้องมืีหนังสือมือบอำนาจัติด
อากริแสตมืป์ 30 บาทพริ้อมืบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนทะเบียน
บ้านหริือหนังสือเดินทางของผ่้มือบและผ่้ริับมือบอำนาจั.
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนและทะเบียนบ้านของผ่มื้ อี ำนาจั
ลงนามืแทนนิ ติ บุ คู่ คู่ลผ่้ ริั บ มือบอำนาจัเจั้ า ของที�ดิ น (กริณี
เจั้าของที�ดิน เป็นนิติบุคู่คู่ล)
• หนังสือยินยอมืให้ชิดเขตที�ดินต�างเจั้าของ (กริณีก�อ
สริ้างอาคู่ าริชิดเขตที�ดิน)
• หนังสือริับริองของสถาปนิกผ่อ้ อกแบบพริ้อมืสำเนาใบ
อนุญิาตเป็นผ่้ปริะกอบวัิชาชีพสถาปัตยกริริมืคู่วับคูุ่มื (กริณีที�
เป็นอาคู่าริมืีลกั ษณะขนาดอย่ใ� นปริะเภทวัิชาชีพสถาปัตยกริริมื
คู่วับคูุ่มื)
• หนังสือริับริองของวัิศวักริผ่้ออกแบบพริ้อมืสำเนาใบ
อนุญิาตเป็นผ่้ปริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื (กริณีที�เป็น
อาคู่า ริมืี ลั ก ษณะขนาดอย่� ใ นปริะเภทวัิ ช าชี พ วัิ ศ วักริริมื
คู่วับคูุ่มื).
• แผนผังบริิเวัณแบบแปลนริายการิปริะกอบแบบแปลนที�
มืีลายมืือชื�อพริ้อมืกับเขียนชื�อตัวับริริจังและคูุ่ณวัุฒิที�อย่�ของ
สถาปนิกและวัิศวักริผ่้ออกแบบตามืกฎกริะทริวังฉบับที� 10
(พ.ศ.2528)
• ริายการิคู่ำนวัณโคู่ริงสริ้างแผ�นปก ริะบุชื�อเจั้าของ
อาคู่าริ ชื�ออาคู่าริสถานที�ก�อสริ้าง ชื�อคูุ่ณวัุฒิที�อย่�ของวัิศวักริ
ผ่้คู่ำนวัณพริ้อมืลงนามืทุกแผ�น
• กริณีใช้หน�วัยแริงเกินกวั�าคู่�าที�กำหนดในกฎกริะทริวัง
ฉบับที� 6 พ.ศ. 2527 ให้แนบเอกสาริแสดงผลการิทดสอบคู่วัามื
มืัน� คู่งแข็งแริงของวััสดุทริี� บั ริองโดยสถาบันทีเ� ชือ� ถือได้วัศิ วักริผ่้
คู่ำนวัณและผ่้ขออนุญิาตลงนามื
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• กริณีอาคู่าริทีเ� ข้าข�ายตามืกฎกริะทริวังฉบับที� 48 พ.ศ.
2540 ต้องมืีริะยะของคู่อนกริีตทีห� มืุ้ เหล็กเสริิมืหริือคู่อนกริีตหุมื้
เหล็กไมื�นอ้ ยกวั�าทีก� ำหนดในกฎกริะทริวังหริือมืีเอกสาริริับริอง
อัตริาการิทนไฟจัาก สถาบันทีเ� ชือ� ถือได้ปริะกอบการิขออนุญิาต
• หนั ง สื อ ยิ น ยอมืเป็ น ผ่้ คู่ วับคูุ่ มื งานของสถาปนิ ก ผ่้
คู่วับคูุ่มืการิก�อสริ้างพริ้อมืสำเนาใบอนุญิาตเป็นผ่้ปริะกอบ
วัิชาชีพสถาปัตยกริริมืคู่วับคูุ่มื (กริณีอาคู่าริที�ต้องมืีสถาปนิก
คู่วับคูุ่มืงาน)
• หนังสือยินยอมืเป็นผ่คู่้ วับคูุ่มืงานของวัิศวักริผ่คู่้ วับคูุ่มื
การิก�อสริ้างพริ้อมืสำเนาใบอนุญิาตเป็นผ่้ปริะกอบวัิชาชีพ
วัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื (กริณีอาคู่าริที�ต้องมืีวัิศวักริคู่วับคูุ่มืงาน)
• แบบแปลนและริายการิคู่ำนวัณงานริะบบของอาคู่าริ
ตามืกฎกริะทริวัง ฉบับที� 33 (พ.ศ. 2535)
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบปริับอากาศ
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบไฟฟ้า
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
และวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบป้องกันเพลิงไหมื้
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบบำบัดน�ำเสียและการิริะบายน�ำทิ�ง
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบปริะปา
• หนังสือริับริองของผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
ของวัิศวักริผ่้ออกแบบริะบบลิฟต์

ข้ั�นติอุนการบัริการ :

• ยื�นคู่วัามืปริะสงคู่์ดัดแปลงอาคู่าริพริ้อมืเอกสาริ
• เจั้าพนักงานท้องถิ�นตริวัจัพิจัาริณาเอกสาริปริะกอบ
การิขออนุญิาต
• เจั้ า พนั ก งานท้ อ งถิ� น ดำเนิ น การิตริวัจัสอบการิใช้
ปริะโยชน์ที�ดินตามืกฎหมืายวั�าด้วัยการิผังเมืืองตริวัจัสอบ
สถานที� ก� อ สริ้ า งจัั ด ทำผั ง บริิ เ วัณแผนที� สั ง เขปตริวัจัสอบ
กฎหมืายอื�นที�เกี�ยวัข้อง เช�น ปริะกาศกริะทริวังคู่มืนาคู่มื เริื�อง
เขตปลอดภั ย ในการิเดิ น อากาศเขตปลอดภั ย ทางทหาริฯ
และพ.ริ.บ.จััดสริริที�ดินฯ
• เจั้ า พนั ก งานท้ อ งถิ� น ตริวัจัพิ จั าริณาแบบแปลนและ
พิจัาริณาออกใบอนุญิาต (อ.1) และแจั้งให้ผข่้ อมืาริับใบอนุญิาต
ดัดแปลงอาคู่าริ (น.1)

ค่าธรรมูเนีย์มู :

เป็นไปตามืหลักเกณฑ์์ของกฎกริะทริวังฉบับที� 70 พ.ศ.
2564 ออกตามืคู่วัามืใน พ.ริ.บ คู่วับคูุ่มือาคู่าริ พ.ศ. 2522

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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ร้�อุถอุนอุาคาร ติามูมูาติรา 22
ผ่้ใดจัะริื�อถอนอาคู่าริที�มืีส�วันส่งเกิน 15 เมืตริซึ่ึ�งอย่�
ห�างจัากอาคู่าริอืน� หริือทีส� าธาริณะน้อยกวั�าคู่วัามืส่งของ
อาคู่าริและอาคู่าริทีอ� ย่ห� า� งจัากอาคู่าริอืน� หริือทีส� าธาริณะ
น้อยกวั�า 2 เมืตริต้องได้ริับใบอนุญิาตจัากเจั้าพนักงาน
ท้องถิ�นซึ่ึ�งเจั้าพนักงานท้องถิ�นต้องตริวัจัพิจัาริณาและ
ออกใบอนุญิาต หริือมืีหนังสือแจั้งคู่ำสัง� ไมื�อนุญิาตพริ้อมื
ด้วัยเหตุผลให้ผ่้ขอริับใบอนุญิาตทริาบภายใน 45วัันนับ
แต�วัันที�ได้ริับคู่ำขอ

เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ :
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน (ฉบับจัริิง)
• แบบคู่ำขออนุญิาตริื�อถอนอาคู่าริ (แบบข. 1)
• หนังสือริับริองของผ่้ปริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมื
คู่วับคูุ่มืของผ่อ้ อกแบบขั�นตอนวัิธีการิและสิ�งป้องกันวััสดุ
ริ� วั งหล� น ในการิริื� อ ถอนอาคู่าริ (กริณี ที� เ ป็ น อาคู่าริมืี
ลักษณะขนาดอย่ใ� นปริะเภทเป็นวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื)
• โฉนดที�ดินน.ส.3 หริือส.คู่.1 ขนาดเท�าต้นฉบับทุก
หน้าพริ้อมืเจั้าของทีด� นิ ลงนามืริับริองสำเนาทุกหน้ากริณี
ผ่้ขออนุญิาตไมื�ใช�เจั้าของที�ดินต้องมืีหนังสือยินยอมืของ
เจั้าของที�ดินให้ริื�อถอนอาคู่าริในที�ดิน
• ใบอนุญิาตให้ ใช้ที�ดินและปริะกอบกิจัการิในนิคู่มื
อุ ต สาหกริริมืหริื อ ใบอนุ ญิ าตฯฉบั บ ต� อ อายุ ห ริื อ ใบ
อนุญิาตให้ใช้ทดี� นิ และปริะกอบกิจัการิ (ส�วันขยาย) พริ้อมื
เงื�อนไขและแผนผังที�ดินแนบท้าย (กริณีอาคู่าริอย่�ในนิคู่มื
อุตสาหกริริมื )
• กริณีทมืี� กี าริมือบอำนาจัต้องมืีหนังสือมือบอำนาจั
ติดอากริแสตมืป์ 30 บาทพริ้อมืบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน
ทะเบียนบ้านหริือหนังสือเดินทางของผ่้มือบและผ่้ริับมือบ
อำนาจั
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนและทะเบียนบ้านของผ่้มืี
อำนาจัลงนามืแทนนิตบิ คูุ่ คู่ลผ่ริ้ บั มือบอำนาจัเจั้าของทีด� นิ
(กริณีเจั้าของที�ดินเป็นนิติบุคู่คู่ล)
• กริณีทมืี� กี าริมือบอำนาจัต้องมืีหนังสือมือบอำนาจั
ติดอากริแสตมืป์ 30 บาทพริ้อมืบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน
ทะเบียนบ้านหริือหนังสือเดินทางของผ่้มือบและผ่้ริับมือบ
อำนาจับัตริปริะชาชนและทะเบียนของผ่้มืีอำนาจัลงนามื
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แทนนิติบุคู่คู่ลผ่้ริับมือบอำนาจัเจั้าของอาคู่าริ (กริณี
เจั้าของอาคู่าริเป็นนิติบุคู่คู่ล)
• หนั ง สื อ ริั บ ริองของสถาปนิ ก ผ่้ อ อกแบบพริ้ อ มื
สำเนาใบอนุญิาตเป็นผ่้ปริะกอบวัิชาชีพสถาปัตยกริริมื
คู่วับคูุ่มื (กริณีที�เป็นอาคู่าริมืีลักษณะขนาดอย่�ในปริะเภท
วัิชาชีพสถาปัตยกริริมืคู่วับคูุ่มื)
• หนังสือริับริองของวัิศวักริผ่อ้ อกแบบพริ้อมืสำเนา
ใบอนุญิาตเป็นผ่ป้ ริะกอบวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื (กริณี
ที� เ ป็ น อาคู่าริมืี ลั ก ษณะขนาดอย่� ใ นปริะเภทวัิ ช าชี พ
วัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื)
• แผนผังบริิเวัณแบบแปลนริายการิปริะกอบแบบ
แปลนที� มืี ล ายมืื อ ชื� อ พริ้ อ มืกั บ เขี ย นชื� อ ตั วั บริริจังและ
คูุ่ณวัุฒิที�อย่�ของสถาปนิกและวัิศวักริผ่้ออกแบบตามืกฎ
กริะทริวังฉบับที� 10 (พ.ศ.2528)

ข้ั�นติอุนการบัริการ :
• ยื�นขออนุญิาตริื�อถอนอาคู่าริ พริ้อมืเอกสาริ
• เจั้ า พนั ก งานท้ อ งถิ� น ตริวัจัพิ จั าริณาเอกสาริ
ปริะกอบการิขออนุญิาต
• เจั้าพนักงานท้องถิ�นดำเนินการิตริวัจัสอบการิใช้
ปริะโยชน์ที�ดินตามืกฎหมืายวั�าด้วัยการิผังเมืืองตริวัจั
สอบสถานที�ก�อสริ้างจััดทำผังบริิเวัณแผนที�สังเขปตริวัจั
สอบกฎหมืายอื� น ที� เ กี� ย วัข้ อ งเช� น ปริะกาศกริะทริวัง
คู่มืนาคู่มืเริื� อ งเขตปลอดภั ย ในการิเดิ น อากาศเขต
ปลอดภัยทางทหาริฯและพ.ริ.บ.จััดสริริที�ดินฯ
• เจั้าพนักงานท้องถิน� ตริวัจัพิจัาริณาแบบแปลนและ
พิจัาริ ณาออกใบอนุญิาต (อ.1) และแจั้งให้ผ้่ขอมืาริับใบ
อนุญิาตริื�อถอนอาคู่าริ (น.1)
ค่าธรรมูเนีย์มู :
เป็นไปตามืหลักเกณฑ์์ของกฎกริะทริวังฉบับที� 70
พ.ศ. 2564 ออกตามืคู่วัามืใน พ.ริ.บ คู่วับคูุ่มือาคู่าริ พ.ศ.
2522

ส ำ นั ก ช ่ า ง

การข้อุติ่อุอุาย์ุใบัอุนุญาติ

ก่อุสร้างดัดแปลงร้�อุถอุน
หร้อุเคล้�อุนย์้าย์อุาคาร
ใบอนุญิาตก�อสริ้างดัดแปลงหริือเคู่ลื�อนย้ายอาคู่าริ (ตามืมืาตริา 21) และอนุญิาตริื�อถอนอาคู่าริ
(ตามืมืาตริา 22) ให้ใช้ ได้ตามืริะยะเวัลาที�กำหนดไวั้ในใบอนุญิาต ถ้าผ่้ ได้ริับใบอนุญิาตปริะสงคู่์จัะขอต�ออายุ
ใบอนุญิาตจัะต้องยื�นคู่ำขอก�อนใบอนุญิาตสิ�นอายุ และเมืื�อได้ยื�นคู่ำขอดังกล�าวัแล้วัให้ดำเนินการิต�อไปได้
จันกวั�าเจั้าพนักงานท้องถิ�นจัะสั�งไมื�อนุญิาตให้ต�ออายุใบอนุญิาตนั�น

เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ :
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน ฉบับจัริิง (กริณี บุคู่คู่ลธริริมืดา)
• หนังสือริับริองนิติบุคู่คู่ล (กริณี นิติบุคู่คู่ล)
• แบบคู่ำขอต�ออายุใบอนุญิาตก�อสริ้างอาคู่าริดัดแปลงอาคู่าริ ริื�อถอนอาคู่าริ เคู่ลื�อนย้ายอาคู่าริ
ดัดแปลงหริือใช้ที�จัอดริถที�กลับริถและทางเข้าออกของริถเพื�อการิยื�น (แบบ ข.5)
• สำเนาใบอนุญิาตก�อสริ้างดัดแปลงริื�อถอนหริือเคู่ลื�อนย้ายอาคู่าริแล้วัแต�กริณี
• หนังสือแสดงคู่วัามืยินยอมืของผ่้คู่วับคูุ่มืงาน (แบบ น.4) กริณีที�เป็นอาคู่าริมืีลักษณะขนาดอย่�ใน
ปริะเภทวัิชาชีพวัิศวักริริมืคู่วับคูุ่มื
• หนังสือแสดงคู่วัามืยินยอมืของผ่้คู่วับคูุ่มืงาน (แบบ น.4) กริณีที�เป็นอาคู่าริมืีลักษณะขนาดอย่�ใน
ปริะเภทวัิชาชีพสถาปัตยกริริมืคู่วับคูุ่มื

ข้ั�นติอุนการบัริการ :
• ผ่้ขอยื�นขอต�ออายุใบอนุญิาตพริ้อมืเอกสาริ
• เจั้าพนักงานท้องถิ�นตริวัจัพิจัาริณาเอกสาริปริะกอบ
การิขอต�อใบอนุญิาต
• เจั้าพนักงานท้องถิ�นตริวัจัสอบการิดำเนินการิตามืใบอนุญิาต
วั�าถึงขั�นตอนใดและแจั้งให้ผ่้ขอต�ออายุใบอนุญิาตทริาบ

ค่าธรรมูเนีย์มู :
เป็นไปตามืหลักเกณฑ์์ของกฎกริะทริวังฉบับที� 70 พ.ศ. 2564
ออกตามืคู่วัามืใน พ.ริ.บ คู่วับคูุ่มือาคู่าริ พ.ศ. 2522
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การิขุดดินทีต� อ้ งแจั้งต�อเจั้าพนักงานท้องถิน� จัะต้องมืีองคู่์ปริะกอบทีคู่� ริบถ้วัน โดยการิดำเนินการิขุดดิน
นัน� จัะต้องเป็นการิดำเนินการิในท้องทีท� พ
ี� ริะริาชบัญิญิัตกิ าริขุดดินและถมืดินใช้บงั คู่ับได้แก� เทศบาล กริุงเทพฯ
เมืืองพัทยา ฯลฯ และต้องเป็นการิดำเนินการิขุดดินเข้าลักษณะตามืมืาตริา 17 แห�งพริะริาชบัญิญิัติการิขุด
ดินและถมืดิน คู่ือปริะสงคู่์จัะทำการิขุดดินโดยมืีคู่วัามืลึกจัากริะดับพื�นดินเกิน 3 เมืตริ หริือมืีพื�นที�ปากบ�อดิน
เกิน 10,000 ตาริางเมืตริ หริือมืีคู่วัามืลึก หริือพื�นที�ตามืที�เจั้าพนักงานท้องถิ�นปริะกาศกำหนด โดยการิ
พิจัาริณาริับแจั้งการิขุดดิน เจั้าพนักงานท้องถิน� ต้องออกใบริับแจั้งตามืแบบทีเ� จั้าพนักงานท้องถิน� กำหนดเพือ�
เป็นหลักฐานการิแจั้งภายใน 7 วัันนับแต�วัันที�ได้ริับแจั้ง

เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ :
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน ฉบับจัริิง (กริณี บุคู่คู่ลธริริมืดา)
• หนังสือริับริองนิติบุคู่คู่ล (กริณี นิติบุคู่คู่ล)
• แผนผังบริิเวัณที�ปริะสงคู่์จัะดำเนินการิขุดดิน
• แผนผังแสดงเขตที�ดินและที�ดินบริิเวัณข้างเคู่ียง
• แบบแปลนริายการิปริะกอบแบบแปลน
• โฉนดที�ดิน น.ส.3 หริือ ส.คู่.1 ขนาดเท�าต้นฉบับ
ทุกหน้าพริ้อมืเจั้าของที�ดินลงนามืริับริองสำเนาทุกหน้า
(กริณีผ่้ขออนุญิาตไมื�ใช�เจั้าของที�ดินต้องมืีหนังสือยินยอมื
ของเจั้าของที�ดินให้ก�อสริ้างอาคู่าริในที�ดิน)
• หนังสือมือบอำนาจั กริณีให้บุคู่คู่ลอื�นยื�นแจั้งการิขุดดิน
• หนังสือยินยอมืของเจั้าของที�ดิน กริณีที�ดินบุคู่คู่ลอื�น
• ริายการิคู่ำนวัณ
• ริายละเอียดการิติดตั�งอุปกริณ์สำหริับวััดการิเคู่ลื�อนตัวัของดิน
• ชื�อผ่้คู่วับคูุ่มืงาน

ข้ั�นติอุนการบัริการ :
• ผ่้แจั้งยื�นเอกสาริแจั้งการิขุดดินตามืที�กำหนดให้เจั้าพนักงานท้องถิ�นดำเนินการิตริวัจัสอบข้อมื่ล
• เจั้าพนักงานท้องถิ�นดำเนินการิตริวัจัสอบและพิจัาริณา
• เจั้าพนักงานท้องถิ�นออกใบริับแจั้งและแจั้งให้ผ่้ริับแจั้งมืาริับใบริับแจั้ง

ค่าธรรมูเนีย์มู : 500 บาทต�อฉบับ
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การแจ้งถมูดิน

การิถมืดินทีต� อ้ งแจั้งต�อเจั้าพนักงานท้องถิ�นจัะต้องมืีองคู่์ปริะกอบทีคู่� ริบถ้วัน โดยการิถมืดินนัน� จัะต้อง
เป็นการิดำเนินการิในท้องที�ที�พริะริาชบัญิญิัติการิขุดดินและถมืดินใช้บังคู่ับ ได้แก� เทศบาล กริุงเทพฯ
เมืืองพัทยา ฯลฯ นอกจัากนี� ต้องเป็นการิดำเนินการิถมืดินเข้าลักษณะตามืมืาตริา 26 แห�ง พ.ริ.บ.การิขุดดิน
และถมืดิน คู่ือปริะสงคู่์จัะทำการิถมืดินโดยมืีคู่วัามืส่งของเนินดินเกินกวั�าริะดับทีด� นิ ต�างเจั้าของทีอ� ย่ข� า้ งเคู่ียง
และมืีพื�นที�เกิน 2,000 ตาริางเมืตริ หริือมืีพื�นที�เกินกวั�าที�เจั้าพนักงานท้องถิ�นปริะกาศกำหนด โดยการิ
พิจัาริณาริับแจั้งการิถมืดิน เจั้าพนักงานท้องถิ�นต้องออกใบริับแจั้งตามืแบบที�เจั้าพนักงานท้องถิ�นกำหนด
เพื�อเป็นหลักฐานการิแจั้งภายใน 7 วัันนับแต�วัันที�ได้ริับแจั้ง

เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ :

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน ฉบับจัริิง (กริณี บุคู่คู่ลธริริมืดา)
• หนังสือริับริองนิติบุคู่คู่ล (กริณี นิติบุคู่คู่ล)
• แผนผังบริิเวัณที�ปริะสงคู่์จัะดำเนินการิถมืดิน
• แผนผังแสดงเขตที�ดินและที�ดินบริิเวัณข้างเคู่ียง
• แบบแปลนริายการิปริะกอบแบบแปลน
• โฉนดที�ดิน น.ส.3 หริือ ส.คู่.1 ขนาดเท�าต้นฉบับ
ทุกหน้าพริ้อมืเจั้าของที�ดินลงนามืริับริองสำเนาทุกหน้า
(กริณีผ่้ขออนุญิาตไมื�ใช�เจั้าของที�ดินต้องมืีหนังสือยินยอมื
ของเจั้าของที�ดินให้ก�อสริ้างอาคู่าริในที�ดิน)
• หนังสือมือบอำนาจั กริณีให้บุคู่คู่ลอื�นยื�นแจั้งการิถมืดิน
• หนังสือยินยอมืของเจั้าของที�ดิน กริณีที�ดินบุคู่คู่ลอื�น
• ริายการิคู่ำนวัณ
• ชื�อผ่้คู่วับคูุ่มืงาน
• ชื�อและที�อย่�ของผ่้แจั้งการิถมืดิน

ข้ั�นติอุนการบัริการ :

• ผ่้แจั้งยื�นเอกสาริแจั้งการิถมืดินตามืที�กำหนดให้เจั้าพนักงานท้องถิ�นดำเนินการิตริวัจัสอบข้อมื่ล
• เจั้าพนักงานท้องถิ�นดำเนินการิตริวัจัสอบและพิจัาริณา
• เจั้าพนักงานท้องถิ�นออกใบริับแจั้งและแจั้งให้ผ่้ริับแจั้งมืาริับใบริับแจั้ง

ค่าธรรมูเนีย์มู : 500 บาทต�อฉบับ

ช่อุงทาง
การให้
บัริการ

ส�วันคู่วับคูุ่มือาคู่าริและผังเมืือง สำนักช�าง สำนักงานเทศบาลนคู่ริอุดริธานี
ชั�น 6 โทริ. 042-325176-85 กด 0
เปิดให้บริิการิวัันจัันทริ์ถึงวัันศุกริ์ (ยกเวั้น วัันหยุดที�ทางริาชการิกำหนด)
ตั�งแต�เวัลา 08:30 - 16:30 น.
คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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ค่าธรรมูเนีย์มู

บัำบััดน�ำเสีย์

ส ำ นั ก ช ่ า ง

การิจััดเก็บคู่�าธริริมืเนียมืบำบัดน�ำเสีย ภายใน
เขตเทศบาลนคู่ริอุดริธานี จัากเทศบัญิญิัติเทศบาล
นคู่ริอุดริธานี เริื�องการิจััดเก็บคู่�าธริริมืเนียมืบำบัด
น�ำเสีย พ.ศ. 2557 มืีผ่้เข้าข�ายชำริะคู่�าธริริมืเนียมื
บำบัดน�ำเสียของเทศบาลในถนนสายต�าง ๆ ดังนี�
• ถนนโพศริี (ตลอดสาย)
• ถนนศริีสุข (บางส�วัน)
• ถนนโพนพิสัย (บางส�วัน)
• ถนนเพาะนิยมื (ตลอดสาย)
• ถนนพริหมืปริะกาย (บางส�วัน)
• ถนนทองใหญิ� (บางส�วัน)
• ถนนสายอุทิศ (ตลอดสาย)
• ถนนวััฒนา (บางส�วัน)
• ถนนอดุลยเดช (บางส�วัน)
• ถนนทีฆธนานนท์ (ตลอดสาย)
• ถนนปริะจัักษ์ (บางส�วัน)
• ถนนหมืากแข้ง (บางส�วัน)
• ถนนเพาะนิยมื (ตลอดสาย)
• ถนนโภคู่านุสริณ์ (ตลอดสาย)
• ถนนมืุขมืนตริี (ตลอดสาย)
• ถนนสัมืพันธมืิตริ (ตลอดสาย)
• ถนนศริีชมืชื�น (บางส�วัน)
• ถนนปริะชาริักษา (บางส�วัน)
• ถนนอุดริดุษฎี (บางส�วัน)

โดยผ่้ท�ีอาศัยอย่�ในเขตพื�นที�ที�ได้ริับบริิการิริะบบบำบัดน�ำเสียจัะต้องมืีหน้าที�ในการิชำริะคู่�าบริิการิบำบัดน�ำเสีย ตามื
อัตริาและปริะเภทของสถานปริะกอบการิที�ได้กำหนด ตั�งแต�ปี 2558 เป็นต้นไป

อุัติราค่าธรรมูเนีย์มูบัำบััดน�ำเสีย์และค่าธรรมูเนีย์มูการระบัาย์น�ำทิ�งท้าย์เทศบััญญัติิ
ปริะเภทแหล�งกำเนิดน�ำเสีย
1. แหล่งกำเนิดน�ำเสีย์ประเภัทที� 1
อาคู่าริซึ่ึ�งโดยปกติบุคู่คู่ลใช้อย่�อาศัยได้ทั�งกลางวัันและกลางคู่ืน ทั�งการิอย่�อาศัยถาวัริหริือ
ชั�วัคู่ริาวั เช�น บ้านพักอาศัย อาคู่าริแถวั โดยไมื�นำส�วันใดของตัวับ้านมืาดัดแปลงเป็นสถาน
ปริะกอบการิ
2. แหล่งกำเนิดน�ำเสีย์ประเภัทที� 2
(1) อาคู่าริที�ทำการิของหน�วัยงาน/ริัฐวัิสาหกิจั หริือของเอกชนหริือองคู่์กริริะหวั�างปริะเทศ
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หน�วัย

อัตริาคู่�าธริริมืเนียมื
บำบัดน�ำเสีย
การิริะบายน�ำทิ�ง
(บาท/เดือน)
(บาท/เดือน)

หลัง

20

10

หน�วัยงาน

100

50

ปริะเภทแหล�งกำเนิดน�ำเสีย

หน�วัย

(2) มื่ลนิธิ/สมืาคู่มื/ศาสนสถาน/สถานสาธาริณกุศล
(3) โริงเริียน/สถานศึกษา/สถานริับเลี�ยงเด็ก/สถานด่แลผ่้ส่งอายุ/สถาบันกวัดวัิชา
จัำนวันผ่้เข้าริับการิศึกษา ไมื�เกิน 1,000 คู่น
จัำนวันผ่้เข้าริับการิศึกษา 1,001-2,000 คู่น
จัำนวันผ่้เข้าริับการิศึกษา 2,001-6,000 คู่น
จัำนวันผ่้เข้าริับการิศึกษา 6,001 คู่นขึ�นไป
(4) โริงพยาบาล
(5) สถานพยาบาลที�มืีใบอนุญิาตปริะกอบกิจัการิสถานพยาบาล ปริะเภทไมื�ริับผ่้ป่วัยคู่้าง
คู่ืน
(6) โริงพยาบาลสัตวั์/สถานที�ริักษาสัตวั์
(7) สถานปริะกอบการิ
- อาบ อบ นวัด
- นวัดแผนโบริาณ/สปา/นวัดเท้า
- ริ้านเสริิมืสวัย/ริ้านตัดผมื
- ริ้านซึ่ัก อบ ริีด
- ริ้านขายของชำ/ขายของเบ็ดเตล็ด
ขนาดพื�นที�ไมื�เกิน 50 ตาริางเมืตริ
ขนาดพื�นที� 51-200 ตาริางเมืตริ
ขนาดพื�นที� 201-250 ตาริางเมืตริ
ขนาดพื�นที� 251 ตาริางเมืตริขึ�นไป
- ภัตตาคู่าริ/ริ้านจัำหน�ายอาหาริและเคู่ริื�องดื�มื
ขนาดพื�นที�ไมื�เกิน 50 ตาริางเมืตริ
ขนาดพื�นที� 51-200 ตาริางเมืตริ
ขนาดพื�นที� 201-250 ตาริางเมืตริ
ขนาดพื�นที�เกิน 251 ตาริางเมืตริขึ�นไป
- โริงแริมื/บังกะโล/เกสท์เฮ้้าส์/หอพัก/อพาริ์ตเมื้นท์/ห้องเช�า
(8) ตลาด
มืีแผงจัำน�ายสินคู่้าในตลาด น้อยกวั�า 50 แผง
มืีแผงจัำน�ายสินคู่้าในตลาด 50-199 แผง
มืีแผงจัำน�ายสินคู่้าในตลาด 200 แผงขึ�นไป
(9) สถานีขนส�ง/สถานีริถไฟ/สถานปริะกอบการิขนส�ง
(10) ท�าอากาศยาน
(11) อุตสาหกริริมืในคู่ริัวัเริือน
(12) สถานีจัำหน�ายน�ำมืันเชื�อเพลิง
(13) สถานที�ปริะกอบธุริกิจัขนาดเล็ก/วัิสาหกิจัขนาดย�อมื
(14) สถานที�ที�ใช้ปริะโยชน์ในลักษณะเช�นเดียวักับ (1)-(13)
3. แหล่งกำเนิดน�ำเสีย์ประเภัทที� 3
(1) โริงงานตามืกฎหมืายวั�าด้วัยโริงงาน
(2) อาคู่าริชุดหริือคู่อนโดมืิเนียมื
(3) ห้างสริริพสินคู่้า/ศ่นย์การิคู่้า
(4) ริ้านสริริพาหาริ(ซึุ่ปเปอริ์มืาเก็ต)/ริ้านสะดวักซึ่ื�อ
(5) สถานที�ปริะกอบธุริกิจัขนาดใหญิ�/วัิสาหกิจัขนาดกลาง
สถานที�ปริะกอบธุริกิจัขนาดใหญิ�/วัิสาหกิจัขนาดกลาง

แห�ง

อัตริาคู่�าธริริมืเนียมื
บำบัดน�ำเสีย
การิริะบายน�ำทิ�ง
(บาท/เดือน)
(บาท/เดือน)
100
50

เตียง

180
500
1,000
9,000
25

90
250
500
4,500
12.50

แห�ง

100

50

แห�ง

100

50

แห�ง

1,000
40
25
60

500
20
12.50
30

แห�ง

20
30
40
90

10
15
20
45

40
60
80
180
10

20
30
40
90
5

แห�ง

แห�ง
ห้อง

200
400
300
600
500
1,000
แห�ง
500
250
แห�ง
3,000
1,500
แห�ง
60
30
แห�ง
500
250
แห�ง
250
125
ให้คู่ิดอัตริาคู่�าธริริมืเนียมืเช�นเดียวักับ (1)-(13)
แห�ง

แห�ง
190
95
ห้อง
20
10
แห�ง
10,000
5,000
แห�ง
200
100
แห�ง
1,000
500
ให้คู่ิดอัตริาคู่�าธริริมืเนียมืเช�นเดียวักับ (1)-(5)

หมืายเหตุ: แหล�งกำเนิดน�ำเสียปริะเภทที� 1 โดยนำส�วันใดของอาคู่าริหริือตัวับ้านมืาดัดแปลงเป็นสถานปริะกอบการิและใช้ปริะโยชน์
ในลักษณะเช�นเดียวักับแหล�งกำเนิดน�ำเสียปริะเภทที� 2-3 ให้คู่ิดอัตริาการิใช้น�ำของแหล�งกำเนิดน�ำเสียแต�ละปริะเภท

ช่อุงทาง
การให้
บัริการ

ส�วันจััดเก็บริายได้ สำนักคู่ลัง สำนักงานเทศบาลนคู่ริอุดริธานี โทริ. 042 325176-85 กด 1115, 1102
เปิดให้บริิการิวัันจัันทริ์ถึงวัันศุกริ์ (ยกเวั้น วัันหยุดที�ทางริาชการิกำหนด) ตั�งแต�เวัลา 08:30 - 16:30 น.
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สำนักสาธารณสุข้ และสิ�งแวดล้อุมู
การข้อุใบัอุนุญาติจัดติั�งสถานที�จำหน่าย์อุาหาร
และสถานที�สะสมูอุาหาร พั้�นที�เกิน 200 ติารางเมูติร
ผ่้ใดปริะสงคู่์ขอใบอนุญิาตจััดตั�งสถานที�จัำหน�ายอาหาริหริือสถานที�สะสมือาหาริ พื�นที�เกิน 200
ตาริางเมืตริ และมืิใช�เป็นการิขายของในตลาด ต้องยื�นขออนุญิาตต�อเจั้าพนักงานท้องถิ�นหริือพนักงานเจั้า
หน้าทีท� ริี� บั ผิดชอบ โดยยืน� คู่ำขอตามืแบบฟอริ์มืทีก� ฎหมืายกำหนด พริ้อมืทัง� เอกสาริปริะกอบการิขออนุญิาต
ตามืข้อกำหนดของท้องถิ�น

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน (ฉบับจัริิง)
• ทะเบียนบ้าน (ฉบับจัริิง)
• หนังสือริับริองนิติบุคู่คู่ล
• ใบมือบอำนาจั (ในกริณีที�มืีการิมือบอำนาจั)
• หลักฐานที�แสดงการิเป็นผ่้มืีอำนาจัลงนามืแทนนิติบุคู่คู่ล
• สำเนาใบอนุญิาตตามืกฎหมืายอื�นที�เกี�ยวัข้อง เช�น สำเนาใบอนุญิาตสิ�งปล่กสริ้างอาคู่าริ
ตามืกฎหมืายวั�าด้วัยการิคู่วับคูุ่มือาคู่าริของสถานปริะกอบการิ
• ใบริับริองแพทย์ของผ่้ขอริับใบอนุญิาต

ข้ั�นตอนการบัริการ
• ผ่ข้ อริับใบอนุญิาตยืน� คู่ำขอริับใบอนุญิาตจััดตัง� สถานทีจั� ำหน�ายอาหาริและสถานทีส� ะสมือาหาริ
พื�นที�เกิน 200 ตาริางเมืตริ พริ้อมืหลักฐานที�ท้องถิ�นกำหนด
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัสอบคู่วัามืถ่กต้องของคู่ำขอ และคู่วัามืคู่ริบถ้วันของเอกสาริหลักฐานทันที
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัสถานที�ด้านสุขลักษณะ กริณีถ่กต้องตามืหลักเกณฑ์์ด้านสุขลักษณะ เสนอ
พิจัาริณาออกใบอนุญิาต
• ออกใบอนุญิาต (กริณี ถ่กต้อง คู่ริบถ้วัน) คู่ำสั�งไมื�อนุญิาต (กริณี ไมื�ถ่กต้อง ไมื�คู่ริบถ้วัน)
• ชำริะคู่�าธริริมืเนียมื แจั้งให้ผ่้ขออนุญิาตมืาชำริะคู่�าธริริมืเนียมืตามือัตริาและริะยะเวัลาที�ท้องถิ�น
กำหนด

ค่าธรรมูเนียื่มู ตามืบัญิชีแนบท้าย เทศบัญิญิัติ
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คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

สำนักสาธารณสุข้ และสิ�งแวดล้อุมู
การข้อุใบัอุนุญาติจำหน่าย์สินค้า
ในที�หร้อุทางสาธารณะ
ผ่้ใดปริะสงคู่์ขอใบอนุญิาตจัำหน�ายสินคู่้าในที�
หริือทางสาธาริณะต้องยื�นขออนุญิาตต�อเจั้าพนักงาน
ท้องถิ�นหริือพนักงานเจั้าหน้าที�ที�ริับผิดชอบโดยยื�นคู่ำขอ
ตามืแบบฟอริ์มืที�กฎหมืายกำหนด พริ้อมืทั�งเอกสาริปริะกอบ
การิขออนุญิาตตามืข้อกำหนดของท้องถิ�น

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน (ฉบับจัริิง)
• ทะเบียนบ้าน (ฉบับจัริิง)
• แผนที�สังเขปแสดงที�ตั�งจัำหน�ายอาหาริ (กริณีเริ�ขายไมื�ต้องมืีแผนที�)
• ใบริับริองแพทย์ของผ่้ขอริับใบอนุญิาต และผ่้จัำหน�ายอาหาริ หริือเอกสาริหลักฐานที�แสดงวั�า
ผ�านการิอบริมืหลักส่ตริสุขาภิบาลอาหาริ (กริณีจัำหน�ายสินคู่้าปริะเภทอาหาริ)

ข้ั�นตอนการบัริการ
• ผ่ข้ อริับใบอนุญิาตยืน� คู่ำขอริับใบอนุญิาตจัำหน�ายสินคู่้าในทีห� ริือทางสาธาริณะพริ้อมืหลักฐาน
ที�ท้องถิ�นกำหนด
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัสอบคู่วัามืถ่กต้องของคู่ำขอ และคู่วัามืคู่ริบถ้วันของเอกสาริหลักฐานทันที
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัสถานที�ด้านสุขลักษณะ กริณีถ่กต้องตามืหลักเกณฑ์์ด้านสุขลักษณะเสนอ
พิจัาริณาออกใบอนุญิาต
• ออกใบอนุญิาต (กริณี ถ่กต้อง คู่ริบถ้วัน) คู่ำสั�งไมื�อนุญิาต (กริณี ไมื�ถ่กต้อง ไมื�คู่ริบถ้วัน)
• ชำริะคู่�าธริริมืเนียมื แจั้งให้ผข่้ ออนุญิาต มืาชำริะคู่�าธริริมืเนียมืตามือัตริาและริะยะเวัลาทีท� อ้ งถิน�
กำหนด
ค่าธรรมูเนียื่มู

ตามืบัญิชีแนบท้าย เทศบัญิญิัติ
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สำนักสาธารณสุข้ และสิ�งแวดล้อุมู
การข้อุใบัอุนุญาติประกอุบักิจการ
ที�เป็นอุันติราย์ติ่อุสุข้ภัาพั

ผ่้ใดปริะสงคู่์ขอใบอนุญิาตปริะกอบกิจัการิที�เป็นอันตริายต�อสุขภาพในแต�ละปริะเภทกิจัการิ (ตามืที�
องคู่์กริปกคู่ริองส�วันท้องถิน� กำหนดไวั้ในข้อกำหนดของท้องถิน� ให้เป็นกิจัการิทีต� อ้ งคู่วับคูุ่มืในเขตท้องถิน� นัน� )
ต้องยืน� ขออนุญิาตต�อเจั้าพนักงานท้องถิน� หริือพนักงานเจั้าหน้าทีท� ริี� บั ผิดชอบ โดยยืน� คู่ำขอตามืแบบฟอริ์มื
ที�กฎหมืายกำหนด พริ้อมืทั�งเอกสาริปริะกอบการิขออนุญิาตตามืข้อกำหนดของท้องถิ�น
เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน (ฉบับจัริิง)
• ทะเบียนบ้าน (ฉบับจัริิง)
• หนังสือริับริองนิติบุคู่คู่ล
• ใบมือบอำนาจั (ในกริณีที�มืีการิมือบอำนาจั)
• หลักฐานที�แสดงการิเป็นผ่้มืีอำนาจัลงนามืแทนนิติบุคู่คู่ล
• สำเนาเอกสาริสิทธิ�หริือสัญิญิาเช�าหริือสิทธิอื�นใดตามืกฎหมืายในการิใช้ปริะโยชน์สถานที�ที�ใช้
ปริะกอบกิจัการิในแต�ละปริะเภทกิจัการิ
• หลักฐานการิอนุญิาตตามืกฎหมืายวั�าด้วัยการิคู่วับคูุ่มือาคู่าริทีแ� สดงวั�าอาคู่าริดังกล�าวัสามืาริถ
ใช้ปริะกอบกิจัการิ ตามืที�ขออนุญิาตได้
• สำเนาใบอนุญิาตตามืกฎหมืายอืน� ทีเ� กีย� วัข้องในแต�ละปริะเภทกิจัการิ เช�น ใบอนุญิาตตามื พ.ริ.บ.
โริงงาน พ.ศ. 2535, พ.ริ.บ. คู่วับคูุ่มือาคู่าริ พ.ศ. 2522, พ.ริ.บ. โริงแริมื พ.ศ. 2547, พ.ริ.บ. การิเดินเริือ
ในน�านน�ำไทย พ.ศ. 2546 เป็นต้น
• ใบริับริองแพทย์และหลักฐานแสดงวั�าผ�านการิอบริมืเริือ� งสุขาภิบาลอาหาริ (กริณียนื� ขออนุญิาต
กิจัการิที�เกี�ยวัข้องกับอาหาริ)
ข้ั�นตอนการบัริการ

• ผ่ข้ อริับใบอนุญิาตยืน� คู่ำขอริับใบอนุญิาตปริะกอบกิจัการิทีเ� ป็นอันตริายต�อสุขภาพ(แต�ละปริะเภท
กิจัการิ) พริ้อมืหลักฐานที�ท้องถิ�นกำหนด
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัสอบคู่วัามืถ่กต้องของคู่ำขอ และคู่วัามืคู่ริบถ้วันของเอกสาริหลักฐานทันที
• ออกใบอนุญิาต (กริณี ถ่กต้อง คู่ริบถ้วัน) คู่ำสั�งไมื�อนุญิาต (กริณี ไมื�ถ่กต้อง ไมื�คู่ริบถ้วัน)
• ชำริะคู่�าธริริมืเนียมื แจั้งให้ผ่้ขออนุญิาตมืาชำริะคู่�าธริริมืเนียมืตามือัตริาและริะยะเวัลาที�ท้องถิ�น
กำหนด (ตามืปริะเภทกิจัการิที�เป็นอันตริายต�อสุขภาพที�มืีข้อกำหนดของท้องถิ�น)
ค่าธรรมูเนียื่มู
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คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

สำนักสาธารณสุข้ และสิ�งแวดล้อุมู
การข้อุใบัอุนุญาติประกอุบักิจการ
รับัทำการเก็บั และข้นสิ�งปฏิิกูล
ผ่้ใดปริะสงคู่์ขอใบอนุญิาตปริะกอบกิจัการิริับทำการิเก็บ และขนสิ�งปฏิิก่ล โดยทำเป็นธุริกิจัหริือได้
ริับปริะโยชน์ตอบแทนด้วัยการิคู่ิดคู่�าบริิการิต้องยืน� ขออนุญิาตต�อเจั้าพนักงานท้องถิน� หริือพนักงานเจั้าหน้าที�
ที�ริับผิดชอบ โดยยื�นคู่ำขอตามืแบบฟอริ์มืที�กฎหมืายกำหนด พริ้อมืทั�งเอกสาริปริะกอบการิขออนุญิาตตามื
ข้อกำหนดของท้องถิ�น
เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน (ฉบับจัริิง)
• ทะเบียนบ้าน (ฉบับจัริิง)
• สำเนาใบอนุญิาตตามืกฎหมืายอื�นที�เกี�ยวัข้อง
• เอกสาริหริือหลักฐานแสดงสถานทีริ� บั กำจััดสิง� ปฏิิกล่ ที�ได้ริบั ใบอนุญิาตและมืีการิดำเนินกิจัการิ
ที�ถ่กต้องตามืหลักสุขาภิบาล โดยมืีหลักฐานสัญิญิาวั�าจั้างริะหวั�างผ่้ขนกับผ่้กำจััดสิ�งปฏิิก่ล
• เอกสาริแสดงให้เห็นวั�าผ่้ขับขี�และผ่้ปฏิิบัติงานปริะจัำยานพาหนะผ�านการิฝ่ึกอบริมืด้านการิ
จััดการิสิ�งปฏิิก่ล (ตามืหลักเกณฑ์์ที�ท้องถิ�นกำหนด)
• ใบริับริองแพทย์หริือเอกสาริแสดงการิตริวัจัสุขภาพปริะจัำปีของผ่ป้ ฏิิบตั งิ านในการิเก็บขนสิง� ปฏิิกล่
ข้ั�นตอนการบัริการ

• ผ่้ขอริับใบอนุญิาตยื�นคู่ำขอริับใบอนุญิาตปริะกอบกิจัการิริับทำการิเก็บ และขนสิ�งปฏิิก่ล
พริ้อมืหลักฐานที�ท้องถิ�นกำหนด
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัสอบคู่วัามืถ่กต้องของคู่ำขอ และคู่วัามืคู่ริบถ้วันของเอกสาริหลักฐานทันที
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัด้านสุขลักษณะ / ตริวัจัสภาพริถส่บสิ�งปฏิิก่ล
• ออกใบอนุญิาต (กริณี ถ่กต้อง คู่ริบถ้วัน) คู่ำสั�งไมื�อนุญิาต (กริณี ไมื�ถ่กต้อง ไมื�คู่ริบถ้วัน)
• ชำริะคู่�าธริริมืเนียมื แจั้งให้ผ่้ขออนุญิาตมืาชำริะคู่�าธริริมืเนียมืตามือัตริาและริะยะเวัลาที�ท้องถิ�น
กำหนด
ค่าธรรมูเนียื่มู

ช่อุงทาง
การให้
บัริการ

ตามืบัญิชีแนบท้าย เทศบัญิญิัติ

สำนักสาธาริณสุขและสิ�งแวัดล้อมื สำนักงานเทศบาลนคู่ริอุดริธานี ชั�น 2
โทริ. 042-325176-85 กด 0
เปิดให้บริิการิวัันจัันทริ์ถึงวัันศุกริ์ (ยกเวั้น วัันหยุดที�ทางริาชการิกำหนด)
ตั�งแต�เวัลา 08:30 - 16:30 น.
คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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สำนั กคลั ง

การรับัชำระภัาษีที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง
ภาษีที�ดินและสิ�งปล่กสริ้าง เป็นภาษีที�นำมืาใช้จััดเก็บแทนภาษีโริงเริือนและที�ดิน และภาษีบำริุงท้องที�
ที�องคู่์กริปกคู่ริองส�วันท้องถิ�น (อปท.) จััดเก็บอย่� โดยริายได้จัะเป็นของ อปท. เพื�อนำไปใช้ในการิพัฒนาท้อง
ถิ�น โดยจััดเก็บจัากมื่ลคู่�าทั�งหมืดของที�ดินหริือสิ�งปล่กสริ้าง
ตามืพริะริาชบัญิญิัติภาษีที�ดินและสิ�งปล่กสริ้าง พ.ศ.2562 กำหนดให้องคู่์กริปกคู่ริองส�วันท้องถิ�น
มืีหน้าที�ในการิริับชำริะภาษี ที�ดินและสิ�งปล่กสริ้าง โดยมืีขั�นตอนดังนี�
1. องคู่์กริปกคู่ริองส�วันท้องถิ�น (เทศบาล/องคู่์การิบริิหาริส�วันตำบล/เมืืองพัทยา) ปริะชาสัมืพันธ์
ขั�นตอนและวัิธีการิชำริะภาษี
2. แจั้งให้เจั้าของที�ดินและสิ�งปล่กสริ้างทริาบตามืแบบ ภ.ด.ส.3 ภายในเดือนพฤศจัิกายน ของทุกปี
3. ปริะกาศริาคู่าปริะเมืินทุนทริัพย์ของทีด� นิ และสิง� ปล่กสริ้างอัตริาภาษีทจัี� ดั เก็บและริายละเอียดอืน�
ที� จัำเป็นในการิจััดเก็บภาษีก�อนวัันที� 1 กุมืภาพันธ์ (ภ.ด.ส.1 และ ภ.ด.ส.2)
4. แจั้งการิปริะเมืินภาษีโดยส�งแบบปริะเมืินภาษีให้แก�ผเ่้ สียภาษี (ภ.ด.ส.6 โดยแนบริายการิตามืแบบ
ภ.ด.ส.7 และ ภ.ด.ส.8)
5. การิชำริะภาษีตามืแบบแจั้งการิปริะเมืินภาษี ภายในเดือน เมืษายน ของทุกปี
6. การิมืีหนังสือแจั้งเตือนผ่้เสียภาษีคู่้างชำริะ ภายในเดือน พฤษภาคู่มื ของทุกปี
7. การิแจั้งริายการิภาษีคู่า้ งชำริะให้สำนักงานทีด� นิ หริือสำนักงานทีด� นิ สาขา ภายในเดือนมืิถนุ ายน
ของทุกปี

อุัติราภัาษี
1. ทีด� นิ หร้อุสิง� ปลูกสร้างที�ใช้ประโย์ชน์ในการ 2. ที�พัักอุาศัย์ เพัดานภัาษีสูงสุด 0.3%
ประกอุบัเกษติรกรรมู
กรณ์ีบุ้านหลิ่ังหลิ่ัก โดยบุุค์ค์ลิ่ธรรมดาเป็น

สำาหรับุการใช้ท�ีด่นเพุ่�อทำานา ทำาไร� ทำาสวน
เลิ่ี� ย งสั ต ว์ เลิ่ี� ย งสั ต ว์ นำ�า แลิ่ะก่ จ การอ่� น ตามที�
ประกาศิ กำาหนด
- มื่ลคู่�า 0-75 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.01%
- มื่ลคู่�า 75-100 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.03%
- มื่ลคู่�า 100-500 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.05%
- มื่ ล คู่� า 500-1,000 ล้ า นบาท อั ต ริาภาษี
0.07%
- มื่ลคู่�าเกิน 1,000 ล้านบาทขึ�นไป อัตริาภาษี
0.10%
ยกเวั้นภาษีบุคู่คู่ลธริริมืดา สำหริับมื่ลคู่�าที�ดิน 50
ล้านบาทแริก พริ้อมืทั�งยกเวั้นการิจััดเก็บ ภาษีกับ
บุคู่คู่ลธริริมืดาใน 3 ปีแริกที�กฎหมืายบังคู่ับใช้

44

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

เจ้าของทั�งที�ด่นแลิ่ะส่�งปลิู่กสร้าง แลิ่ะมีช่�ออยู� ใน
ทะเบุียนบุ้าน
- มื่ลคู่�าไมื�ถึง 25 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.03%
- มื่ลคู่�า 25-50 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.05%
- มื่ลคู่�า 50 ล้านบาทขึ�นไป อัตริาภาษี 0.10%
กรณ์ีบุา้ นหลิ่ังหลิ่ัก โดยบุุค์ค์ลิ่ธรรมดาเป็นเจ้าของ
เฉัพุาะส่�งปลิู่กสร้าง แลิ่ะมีช่�ออยู�ในทะเบุียนบุ้าน
- มื่ลคู่�าไมื�ถึง 40 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.02%
- มื่ลคู่�า 40-65 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.03%
- มื่ลคู่�า 65-90 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.05%
- มื่ลคู่�า 90 ล้านบาทขึ�นไป อัตริาภาษี 0.10%

สำนั กคลั ง
กรณ์ีบุ้านหลิ่ังอ่�น ๆ
- มื่ลคู่�าไมื�ถึง 50 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.02% นอกจากนี� หากปลิ่�อยรกร้าง เป็นเวลิ่า 3 ปีต่ดต�อ
- มื่ลคู่�า 50-75 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.03% กัน จะถึูกเก็บุภุาษ์ีเพุิม� อีก 0.3% ในปีที� 4 แลิ่ะถึูกเก็บุ
- มื่ลคู่�า 75-100 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.05% เพุิ�มข้�น 0.3% ทุก ๆ 3 ปี หากยังไม� ได้มีการนำามา
- มื่ลคู่�า 100 ล้านบาทขึน� ไป อัตริาภาษี 0.10% ทำาประโยชน์ แต�สูงสุดไม�เก่น 3% ทั�งนี� อัตราการ
กรณ์ีบุ้านหลิ่ังหลิ่ักที�เป็นเจ้าของบุ้านแลิ่ะเจ้าของ เก็บุภุาษ์ีตามมูลิ่ค์�าแบุบุขั�นบุันไดดังกลิ่�าว จะบุังค์ับุ
ที�ด่น (เจ้าของบุ้านอาศิัยอยู�เอง) ได้รับุการ ยกเว้น ใช้ ใ น 2 ปี แ รก (2563- 2564) ส� ว นปี ต� อ ไปจะ
ภุาษ์ี 50 ลิ่้านบุาทแรก ส�วนกรณ์ีเป็นเจ้าของเฉัพุาะ พุิจารณ์าเก็บุตามอัตราเพุดานสูงสุดอีกที
บุ้านอย�างเดียว (บุ้านเจ้าของอยูเ� องบุนทีด� น่ เช�า) จะ
ได้รับุการยกเว้นภุาษ์ี 10 ลิ่้านบุาทแรก
ข้ั�นติอุนการบัริการ
• ปริะกาศริาคู่าปริะเมืินทุนทริัพย์ของที�ดิน
3. กลุ่ มู พัาณิ ช ย์กรรมูและอุุ ติ สาหกรรมู และสิ�งปล่กสริ้างอัตริาภาษีที�จััดเก็บและริายละเอียด
เพัดานภัาษีสูงสุด 1.2%
อื�นที�จัำเป็นในการิจััดเก็บภาษี
- มื่ลคู่�า 0-50 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.3%
• แจั้งการิปริะเมืินภาษีโดยส�งแบบปริะเมืิน
- มื่ลคู่�า 50-200 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.4% ภาษีให้แก�ผ่้เสียภาษี
- มื่ลคู่�า 200-1,000 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.5%
• ชำริะภาษีตามืแบบแจั้งการิปริะเมืินภาษี
- มื่ลคู่�า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตริาภาษี
• มืีหนังสือแจั้งเตือนผ่้เสียภาษีคู่้างชำริะ
0.6%
• แจั้ ง ริายการิภาษี คู่้ า งชำริะให้ ส ำนั ก งาน
- มื่ลคู่�าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.7% ที�ดินหริือสำนักงานที�ดินสาขา

4. ที� ดิ น รกร้ า งว่ า งเปล่ า ไมู่ ไ ด้ ท ำประโย์ชน์
เพัดานภัาษีสูงสุด 1.2%

แต�จะเพุิม� เพุดานเป็น 3% เม่อ� ปลิ่�อยรกร้างว�าง
เปลิ่�า ต่ดต�อกัน 3 ปี หมายถึึงทีด� น่ หรือส่ง� ปลิู่กสร้าง
ที� ไม� ได้ทำาประโยชน์ตามค์วร หรือถึูกปลิ่�อยท่ง� ไว้วา� ง
เปลิ่�า
- มื่ลคู่�า 0-50 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.3%
- มื่ลคู่�า 50-200 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.4%
- มื่ลคู่�า 200-1,000 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.5%
- มื่ลคู่�า 1,000-5,000 ล้านบาท อัตริาภาษี
0.6%
- มื่ลคู่�าเกิน 5,000 ล้านบาท อัตริาภาษี 0.7%

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

45

สำนั กคลั ง

การรับัชำระภัาษีป้าย์

ตามืพริะริาชบัญิญิัตภิ าษีปา้ ย พ.ศ. 2510 กำหนดให้องคู่์กริปกคู่ริองส�วันท้องถิน� มืีหน้าทีใ� นการิริับชำริะภาษี
ป้าย แสดงชือ� ยีห� อ้ หริือเคู่ริือ� งหมืายทีใ� ช้เพือ� การิปริะกอบการิคู่้าหริือปริะกอบกิจัการิอืน� หริือโฆษณาการิคู่้าหริือกิจัการิ
อืน� เพือ� หาริายได้ โดยเจั้าของป้ายยืน� แบบแสดงริายการิภาษีปา้ ย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมืีนาคู่มื และต้องชำริะภาษีภายใน
15 วััน นับแต�วัันริับแจั้งการิปริะเมืิน (ภ.ป.3) กริณีที�เจั้าของป้ายชำริะภาษีเกินเวัลาที�กำหนด ต้องชำริะภาษีและเงินเพิ�มื
กริะทริวงมืหาดไทย ได้มืีการิกำหนดอัตริาภาษีีป้ายใหมื� เพื่ื�อให้สอดคู่ล้้องกับสภาพื่เศริษีฐกิจในปัจจุบัน
เริิ�มืบังคู่ับสำหริับป้ายที�ต้องเสียภาษีี ตั�งแต�วันที� 1 มืกริาคู่มื 2564 ดังนี�
อุัติราภัาษี
ประเภัทป้าย์
ข้้อุความูป้าย์
(บัาท/ 500 ติร.ซมู.)
ปี้ายปีระเภทั 1
ป้ายที�มืีอักษริไทยล้วัน
1.1 ข้อคู่วัามืที�เคู่ลื�อนที�ได้ / เปลี�ยนได้
10
1.2 ข้อคู่วัามืไมื�เคู่ลื�อนที� / เปลี�ยนไมื�ได้
5
ปี้ายปีระเภทั 2
ป้ายที�มืีอักษริไทยปนกับอักษริต�าง
2.1 ข้อคู่วัามืที�เคู่ลื�อนที�ได้ / เปลี�ยนได้
ปริะเทศ ริ่ปภาพ หริือเคู่ริื�องหมืาย
52
2.2 ข้อคู่วัามืไมื�เคู่ลื�อนที� / เปลี�ยนไมื�ได้
อื�น ๆ
26
ปี้ายปีระเภทั 3
ป้ายที�ไมื�มืีอักษริไทย หริือมืีอักษริ
3.1 ข้อคู่วัามืที�เคู่ลื�อนที�ได้ / เปลี�ยนได้
ไทยบางส�วันหริือทั�งหมืดอย่�ต�ำกวั�า
52
3.2 ข้อคู่วัามืไมื�เคู่ลื�อนที� / เปลี�ยนไมื�ได้
อักษริต�างปริะเทศ
50
หมีายเหตุ : ป้ายตามืปริะเภท 1,2 หริือ 3 เมืื�อคู่ำนวัณพื�นที�ของป้ายแล้วั ถ้ามืีอัตริาที�ต้องเสียภาษีต�ำกวั�าป้ายละ 200
บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน
• ทะเบียนบ้าน
• แผนผังแสดงสถานที�ตั�งหริือแสดงป้าย ริายละเอียดเกี�ยวักับป้าย
วััน/เดือน/ปี ที�ติดตั�งหริือแสดง
• หลักฐานการิปริะกอบกิจัการิ เช�น สำเนาใบทะเบียนการิคู่้า
สำเนาทะเบียนพาณิชย์ สำเนาทะเบียนภาษีมื่ลคู่�าเพิ�มื
• หนังสือริับริองนิติบุคู่คู่ล (กริณีนิติบุคู่คู่ล)
• สำเนาใบเสริ็จัริับเงินภาษีป้าย (ถ้ามืี)
• หนังสือมือบอำนาจั (กริณีดำเนินการิแทน)

ข้ั�นติอุนการบัริการ

• เจั้าของป้ายยื�นแบบแสดงริายการิภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื�อให้พนักงานเจั้าหน้าที�ตริวัจัสอบคู่วัามืคู่ริบถ้วัน
ถ่กต้องของเอกสาริหลักฐาน
• พนักงานเจั้าหน้าที�พิจัาริณาตริวัจัสอบริายการิป้ายตามืแบบแสดงริายการิภาษีป้าย (ภ.ป.1) และแจั้ง
การิปริะเมืินภาษี
• เจั้าของป้ายชำริะภาษี (ภายใน 15 วััน นับแต�ได้ริับแจั้งการิปริะเมืิน)
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การจดทะเบัีย์นพัาณิชย์์

ผ่้ใดปริะกอบกิจัการิคู่้าอันเป็นพาณิชยกิจั ตามืทีก� ริะทริวังพาณิชย์กำหนด ต้องยืน� คู่ําขอจัดทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วััน นับแต�วัันเริิ�มืปริะกอบพาณิชยกิจั หริือ วัันที�เลิกปริะกอบพาณิชยกิจั ตามืแต�กริณี ต้องแสดงใบทะเบียน
พาณิชย์ ไวั้ ณ สํานักงานในที�เปิดเผย จััดให้มืีป้ายชื�อไวั้ที�หน้าสํานักงานใหญิ�และสาขา ให้เขียนเป็นอักษริไทยอ�านได้ง�าย
และชัดเจันจัะมืีอกั ษริต�างปริะเทศไวั้ดวั้ ยก็ ได้ กริณีใบทะเบียนส่ญิหายหริือชำริุด ต้องยืน� คู่ําขอใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์
ภายใน 30 วััน นับแต�วัันที�ส่ญิหาย หริือชําริุด โดยต้องไปพบนายทะเบียนพาณิชย์ หริือพนักงานเจั้าหน้าที�และยินยอมื
ให้ถอ้ ยคู่ําในการิสอบสวันข้อคู่วัามือันเกีย� วักับการิจัดทะเบียนพาณิชย์ และต้องอํานวัยคู่วัามืสะดวัก เมืือ� มืีการิไปตริวัจั
ในสํานักงาน

เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ

• บัตริปริะจัําตัวัปริะชาชนของผ่้จัด
• ทะเบียนบ้านของผ่้จัด
• กริณีผ้ป่ ริะกอบพาณิชย์มืิได้เป็นเจั้าบ้านต้องแนบเอกสาริเพิ�มื ดังนี�
- หนังสือยินยอมืให้ใช้สถานที�
- สําเนาทะเบียนบ้านที�แสดงให้เห็นวั�าผ่้ให้คู่วัามืยินยอมืเป็นเจั้าบ้าน หริือสัญิญิาเช�าติด
- บัตริปริะจัําตัวัปริะชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผ่้ให้เช�า(เจั้าบ้าน)
- แผนที�แสดงสถานที�ที�ใช้ปริะกอบพาณิชย์และสถานที�สําคู่ัญิบริิเวัณใกล้เคู่ียงโดยสังเขป
- ริ่ปถ�ายป้ายชื�อริ้าน แสดงเลขที�ตั�ง / ภาพแสดงสินคู่้าที�จัดทะเบียนพาณิชย์
- สัญิญิาเช�า (ติดอากริแสตมืป์)
• หนังสือมือบอํานาจั(ติดอากริแสตมืป์)
• สําเนาบัตริปริะจัําตัวัปริะชาชนผ่้ริับมือบ
• สําเนาทะเบียนบ้านผ่้ริับมือบ

ข้ั�นติอุนการบัริการ

• ริับแบบคู่ําขอจัดทะเบียนพาณิชย์จัากผ่้มืาติดต�อ
• เจั้าหน้าทีต� ริวัจัสอบเอกสาริ หากเอกสาริคู่ริบถ้วันถ่กต้อง เจั้าหน้าทีพ
� ริ้อมืออกตริวัจัสถานปริะกอบการิทีต� งั�
• สํานักงานปริะกอบและเสนอแนบแบบจัดทะเบียนต�อนายทะเบียนต�อไป หากเอกสาริไมื�คู่ริบถ้วัน เจั้าหน้าที�
ชี�แจัง แนะนําให้เพิ�มืเติมืเอกสาริให้คู่ริบถ้วัน
• นําเอกสารินั�นกลับมืายื�นกับเจั้าหน้าที�อีกคู่ริั�ง เพื�อเสนอต�อนายทะเบียนลงนามืในใบทะเบียนพาณิชย์
• เจั้าหน้าที�ออกตริวัจัสถานที�ตั�งสํานักงานใหญิ�ของผ่้ปริะกอบการิพาณชยกิจัพริ้อมืบันทึกภาพถ�าย
• เจั้าหน้าที�ริวับริวัมืเอกสาริและเสนอแบบจัดทะเบียนพาณิชย์ต�อนายทะเบียน
• นายทะเบียนลงนามืในใบทะเบียนพาณิชย์
• ริับชําริะคู่�าธริริมืเนียมืการิจัดทะเบียนพาณิชย์
• นัดวัันริับใบทะเบียนพาณิชย์

ค่าธรรมูเนีย์มู
•
•
•
•
•
•
•

จัดทะเบียนพาณิชย์ 50 บาท
เปลี�ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท
ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 20 บาท
ใบแทนทะเบียนพาณิชย์ 30 บาท
ตริวัจัคู่้นเอกสาริคู่ริั�งละ 20 บาท
คู่ัดสําเนาทะเบียนพาณิชย์ 30 บาท
ริับริองเอกสาริฉบับละ 30 บาท

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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สำนั กคลั ง
การข้อุอุนุญาติโฆษณาโดย์การใช้เคร้�อุงข้ย์าย์เสีย์ง
ตามืพริะริาชบัญิญิัตคู่ิ วับคูุ่มืการิโฆษณาโดยใช้เคู่ริือ� งขยายเสียง
พ.ศ.2493 การิคู่วับคูุ่มืการิโฆษณาโดยใช้เคู่ริื�องขยายเสียงหมืายถึง การิ
ที�จัะโฆษณาสินคู่้าหริือกิจัการิในริ้าน โดยมืีการิปริะกาศเสียงตามืริถ
ปริะชาสัมืพันธ์หริือโฆษณาอย่ป� ริะจัำทีห� ริือริ้านแห�งนัน� งานทีจั� ะโฆษณาใช้
เสียงจัะมืีอย่�ด้วัยกัน 2 ปริะเภท
กิจการประเภัทที� 1 คู่ือ การิโฆษณาในกิจัการิที�ไมื�เป็นไปในทำนองการิคู่้า ขอใบอนุญิาตได้คู่ริาวัละ
ไมื�เกิน 15 วััน ได้แก� งานขึ�นบ้านใหมื� งานทำบุญิบ้าน งานบุญิ งานอุปสมืบท งานไหวั้คู่ริ่ งานมืหริสพต�างๆ
กิ จ การประเภัทที� 2 คู่ือ การิโฆษณาที�เป็นไปในทำนองการิคู่้า แบ�งได้เป็น 2 ปริะเภท คู่ือ
1. การิโฆษณาเคู่ลื�อนที�โดยใช้ริถปริะชาสัมืพันธ์วัิ�งตามืเส้นทางต�างๆ ภายในเขตเทศบาล สามืาริถขอ
อนุญิาตได้คู่ริาวัละไมื�เกิน 5 วััน
2. การิโฆษณาปริะจัำที�โดยปริะชาสัมืพันธ์ ณ ริ้านหริือกิจัการินั�นๆ สามืาริถขออนุญิาตได้คู่ริาวัละ
ไมื�เกิน 15 วััน

สถานที�ห้ามูอุนุญาติและห้ามูใช้เสีย์งโฆษณา
1. ห้ามือนุญิาตและห้ามืใช้เสียงโฆษณาในริะยะใกล้กวั�า 100 เมืตริ จัากบริิเวัณสถานทีใด สถานทีห� นึง�
ดังต�อไปนี� โริงพยาบาล วััด หริือ สถานทีบ� าํ เพ็ญิศาสนกิจัและ ทางแยกทีมื� กี าริสัญิจัริไปมืาคู่ับคู่ัง� อย่เ� ป็นปกติ
2. ห้ามืใช้เสียงโฆษณาในริะยะใกล้กวั�า 100 เมืตริ จัากบริิเวัณสถานที�ใดสถานที�หนึ�ง ดังต�อไปนี�
โริงเริียนริะหวั�างทําการิสอน และศาลสถิตยุติธริริมืในริะหวั�างเวัลาพิจัาริณา

เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน
• แบบคู่ำริ้อง (แบบ ฆ.ษ. 1)

ข้ั�นติอุนการบัริการ
•
•
•
•
•

แนะนําการิกริอกเอกสาริให้ผ่้มืาติดต�องานขออนุญิาตโฆษณาโดยใช้เคู่ริื�องขยายเสียงทริาบ
กริอกแบบคู่ําริ้อง (แบบ ฆ.ษ. 1) แก�ผมื่้ าขออนุญิาตโฆษณาโดยใช้เคู่ริือ� งขยายเสียงจัากผ่มื้ าติดต�อ
เจั้าหน้าที�ตริวัจัสอบเอกสาริเงื�อนไขในการิขอริายการิที�จัะขอใช้เคู่ริื�องขยายเสียง
เสนอผ่้บังคู่ับบัญิชาตามืสายงาน
จั�ายใบอนุญิาตให้ทําการิโฆษณา

ค่าธรรมูเนีย์มู

• การิโฆษณากิจัการิที�ไมื�เป็นไปในทํานองการิคู่้า
- ฉบับละ 10 บาท/ 15 วััน
• การิโฆษณากิจัการิที�เป็นไปในทํานองการิคู่้า
- การิโฆษณาเคู่ลื�อนที� ฉบับละ 60 บาท / 5 วััน
- การิโฆษณาปริะจัําที� ฉบับละ 75 บาท / 15 วััน
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สำนั กคลั ง

การข้อุเช่าทรัพัย์์สินจากเทศบัาล

การิให้เช�า ต�ออายุสญิ
ั ญิาเช�าหริือโอนสิทธิการิเช�า เช�าช�วัง และเปลีย� นตัวัผ่เ้ ช้าทริัพย์สนิ ของ
เทศบาล

มูีข้ั�นติอุนการดำเนินการดังนี�

• ยื�นคู่ำริ้องขอเช�าขอต�ออายุสัญิญิาเช�า โอนสิทธิการิเช�า เช�าช�วัง และเปลี�ยนตัวัผ่้เช�าตามื
แบบที�กำหนด
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัสอบเอกสาริ และหลักฐานที�เกี�ยวัข้อง
• นำเสนอผ่้ บัง คู่ั บ บั ญิ ชา/นำเสนอต� อ คู่ณะอนุ ก ริริมืการิพิ จั าริณาเบื�อ งต้ น ในการิเช� า
ทริัพย์สินของเทศบาล
• นำเสนอคู่ณะกริริมืการิจััดหาผลปริะโยชน์ในทริัพย์สินของเทศบาลฯ พิจัาริณากำหนด
ริาคู่าขั�นต�ำและเงื�อนไขการิเช�าเบื�องต้น
• ดำเนินการิจััดหาปริะโยชน์โดยวัิธีปริะมื่ลตามืขั�นตอนของริะเบียบกฎหมืาย
• แจั้งผ่้เช�าที�ปริะมื่ลได้มืาทำสัญิญิา เช�าตามืแบบที�กำหนด
• นำเสนอสัญิญิาเช�าผ�านฝ่่ายนิติกริ พิจัาริณาตริวัจัสอบ
• ชำริะคู่�าตอบแทน/คู่�าเช�าทริัพย์สิน/ออกใบเสริ็จัริับเงิน
• นำเสนอผ่้บังคู่ับบัญิชาตามืลำดับชั�น พิจัาริณาลงนามืให้สัญิญิาเช�า
• ส�งมือบคู่่�ฉบับสัญิญิาเช�าให้กับผ่้เช�า

ช่อุงทางการให้บัริการ
สำนักคู่ลัง สำนักงานเทศบาลนคู่ริอุดริธานี
ชั�น G โทริ. 042 325176-85 กด 3
เปิดให้บริิการิวัันจัันทริ์ถึงวัันศุกริ์
(ยกเวั้น วัันหยุดที�ทางริาชการิกำหนด)
ตั�งแต�เวัลา 08:30 - 16:30 น.

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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งานรัก ษาความูสงบัเรีย์ บัร้อุย์และความูมูั�น คง (เทศกิจ )

การข้อุอุนุญาติ ติิดติั�งป้าย์โฆษณา

ในที�หร้อุทางสาธารณะ

ตามืพริะริาชบั ญิ ญิั ติ ริั ก ษาคู่วัามืสะอาดและ
คู่วัามืเป็นริะเบียบเริียบริ้อยของบ้านเมืือง พ.ศ. 2535
ต้องขอริับอนุญิาต เมืือ� ได้ริบั อนุญิาตแล้วัจัึงจัะทำการิติด
ตั�งได้

เอกสารประกอบัการยื่่�นคำข้อ

• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน
• ริ่ปแบบป้ายที�ขออนุญิาต
ข้ั�นตอนการบัริการ

• ผ่้ขออนุญิาตยื�นคู่ำริ้องพริ้อมืเอกสาริปริะกอบการิขออนุญิาต
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัสอบเอกสาริเสนอเจั้าพนักงานผ่้ออกใบอนุญิาต
• ผ่้ขออนุญิาตชำริะคู่�าธริริมืเนียมื

ช่อุงทางการให้บัริการ
งานริักษาคู่วัามืสงบเริียบริ้อยและคู่วัามืมืั�นคู่ง (เทศกิจั) สำนักงานเทศบาลนคู่ริอุดริธานี ชั�น G
โทริ. 042 325176-85 กด 0 เปิดให้บริิการิวัันจัันทริ์ถึงวัันศุกริ์ (ยกเวั้น วัันหยุดที�ทางริาชการิกำหนด)
ตั�งแต�เวัลา 08:30 - 16:30 น.
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งานป้อุงกัน และบัรรเทาสาธารณภััย์

ศ่นย์ปอ้ งกันและบริริเทาสาธาริณภัย เทศบาลนคู่ริอุดริธานี
มืีหน้าทีริ� บั เริือ� งริาวัริ้องทุกข์ของปริะชาชนในเขตพืน� ที� เพือ� ช�วัยเหลือ
และบริริเทาคู่วัามืเดือดริ้อนต�างๆ ที�ปริะชาชนแจั้งเข้ามืา เช�น
• เหตุไฟไหมื้
• แจั้งจัับสัตวั์ที�มืีอันตริาย
• เหตุน�ำท�วัมืขัง
• ช�วัยเหลือด้านสาธาริณภัยต�างๆ อาทิ อัคู่คู่ีภัย วัาตภัย
อุทกภัย
• กริอกกริะสอบทริายและแจักจั�ายปริะชาชน
• ตัดกิ�งไมื้ที�มืีคู่วัามืเสี�ยงเมืื�อเกิดพายุลมืแริง

ช่อุงทางการให้บัริการ
งานป้องกันและบริริเทาสาธาริณภัย เทศบาลนคู่ริอุดริธานี
ที�ตั�ง ถนนเทศา ตําบลหมืากแข้ง อําเภอเมืือง จัังหวััดอุดริธานี 41000
เหตุด�วันเหตุริ้าย 24 ชั�วัโมืง โทริ. 199 หริือ 042 244877
เปิดให้บริิการิวัันจัันทริ์ถึงวัันศุกริ์ (ยกเวั้น วัันหยุดที�ทางริาชการิกำหนด) ตั�งแต�เวัลา 08:30 - 16:30 น.
คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั
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ศูนย์์ข้้อุมููลข้่าวสารข้อุงราชการ
เทศบัาลนครอุุดรธานี
เพื�อให้ปริะชาชนได้มืีโอกาสริับข้อมื่ลข�าวัสาริเกี�ยวักับการิดำเนินการิต�างๆ ของริัฐ สามืาริถแสดง
คู่วัามืคู่ิดเห็น พริ้อมืใช้สิทธิทางการิเมืืองได้อย�างถ่กต้อง และริ่้ถึงสิทธิหน้าที�ของตนอย�างเต็มืที� และเพื�อให้
การิดำเนินการิเปิดเผยข้อมื่ลข�าวัสาริของริาชการิ ตามื พ.ริ.บ. ข้อมื่ลข�าวัสาริของริาชการิ พ.ศ. 2540
เป็นไปด้วัยคู่วัามืเริียบริ้อยและมืีปริะสิทธิภาพ เทศบาลนคู่ริอุดริธานี จัึงได้มืีปริะกาศจััดตั�ง “ศ่นย์ข้้อมื่ล้
ข้�าวสาริข้องริาชการิ เทศบาล้นคู่ริอุดริธานี” ณ ชั�น 2 ห้องฝ่่ายปริะชาสัมืพันธ์ กองยุทธศาสตริ์และ
งบปริะมืาณ สำนักงานเทศบาลนคู่ริอุดริธานี อาคู่าริสำนักงานเทศบาลนคู่ริอุดริธานี (อาคู่าริ 7 ชั�น)
ปริะชาชนสามืาริถติดต�อสอบถามืข้อมื่ลได้ที� โทริ. 042 325176-85 ต�อ 2002 โทริสาริ 042 223266
E-mail : pr.udon.news@gmail.com และสามืาริถเข้ า ด่ ข้ อ มื่ ล ข� า วัสาริทางอิ เ ล็ ก ทริอนิ ก ส์ ไ ด้ ที�
www.udoncity.go.th

เอุกสารประกอุบัการย์้�นคำข้อุ
• บัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน

• คู่ำขอข้อมื่ลข�าวัสาริ

ข้ั�นติอุนการบัริการ

• ผ่้ใช้บริิการิแสดงตนด้วัยการิลงชื�อในสมืุดบันทึก
• เจั้าหน้าที�ตริวัจัด่วั�ามืีข้อมื่ลข�าวัสาริอย่�ในศ่นย์ฯ หริือไมื�

กริณี ถ้าไมื�มืีข้อมื่ลข�าวัสาริในศ่นย์ฯ แต�มืีในหน�วัยงานนั�น เจั้าหน้าที�จัะช�วัยแนะนำ/คู่้นหาดัชนีข้อมื่ล
ข�าวัสาริที�เก็บ ณ ศ่นย์ข้อมื่ลข�าวัสาริของริาชการิ หริือแยกเก็บไวั้ต�างหาก พริ้อมืถ�ายสำเนา ลงนามืริับริอง
สำเนาถ่กต้อง หากไมื�มืีข้อมื่ลข�าวัสาริในหน�วัยงานนั�น เจั้าหน้าที�จัะแนะนำไปขอที�หน�วัยงานอื�น
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กริณี ถ้าไมื�มืีข้อมื่ลข�าวัสาริในศ่นย์ฯ เจั้าหน้าที�จัะให้กริอกแบบฟอริ์มืคู่ำขอ พริ้อมืให้คู่วัามืช�วัยเหลือ
ในการิกริอกแบบฟอริ์มืหริือเจั้าหน้าทีจั� ะทำการิกริอกเอง ก�อนนำส�งผ่ริ้ บั ผิดชอบพิจัาริณาวั�าจัะเปิดเผยข้อมื่ล
ข�าวัสาริตามืคู่ำขอได้หริือไมื� และติดต�อนัดหมืายมืาฟังผลคู่ำขออีกคู่ริั�ง
สำหริับข้อมื่ลข�าวัสาริของริาชการิที�ปริะชาชนขอริับจัะแบ�งออกเป็น 4 กริณี ดังนี�
1. ข้อมื่ลที�ให้ ได้ทั�งหมืด เจั้าหน้าที�จัะทำการิถ�ายสำเนา และริับริองสำเนาถ่กต้อง
2. ข้อมื่ลที�ให้ ได้บางส�วัน เจั้าหน้าที�จัะถ�ายสำเนาพริ้อมืริับริองส�วันที�ให้ ได้ โดยส�วันที�ปฏิิเสธจัะแจั้ง
สิทธิอุทธริณ์แก�ผ่้ขอ
3. ข้อมื่ลที�ไมื�สามืาริถให้ ได้ เจั้าหน้าที�จัะแจั้งสิทธิอุทธริณ์ และแนะนำข้อปฏิิบัติ/ยกเวั้นตามืกฎหมืาย
กำหนดแก�ผ่้ขอ
4. ข้อมื่ลที�ไมื�มืี หากผ่้ขอมืีข้อสงสัยวั�าข้อมื่ลไมื�มืีจัริิงหริือไมื� เจั้าหน้าที�จัะแนะนำให้ใช้สิทธิริ้องเริียน
แก�ผ่้ขอ
คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
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โรงพัย์าบัาลเทศบัาลนครอุุดรธานี

กอุงการแพัทย์์

บริิการิตริวัจัริักษาโริคู่ทั�วัไป ด้วัยเคู่ริื�องมืือที�ทันสมืัย เช�น เคู่ริื�อง CT Scan และ MRI พริ้อมืด้วัย
ทีมืแพทย์และพยาบาลคูุ่ณภาพ ในการิให้คู่วัามืด่แลริักษาเกีย� วักับโริคู่ทัวั� ไปและโริคู่เฉพาะทาง ริวัมืถึงบริิการิ
ทันตกริริมื นอกจัากนี� ยังมืีศน่ ย์เวัชศาสตริ์ฟน้� ฟ่ ศ่นย์ ไตเทียมื และบริิการิแพทย์ทางเลือก อาทิ กายภาพบำบัด
แพทย์แผนจัีน แพทย์แผนไทย เป็นต้น เปิดให้บริิการิทุกวัันจัันทริ์-ศุกริ์ ตั�งแต�เวัลา 08.30-20.00 น.
และวัันเสาริ์-อาทิตย์ วัันหยุดนักขัตฤกษ์ เวัลา 08.30-12.00 น.
ทัี�ตั�ง 214 ถนนอุดริดุษฎี ตำบลหมืากแข้ง อำเภอเมืือง จัังหวััดอุดริธานี 41000
โทัร.042 242647-9 Facebook: โริงพยาบาลเทศบาลนคู่ริอุดริธานี

ศูนย์์บัริการสาธารณสุข้

ศูน์ย์บริการสัาธารณีสัุข เทัศบาลี่ 8 บริิการิตริวัจัโริคู่ทั�วัไป และอุบัติเหตุฉุกเฉิน มืีคู่ลินิก

เฉพาะทาง ได้แก� โริคู่คู่วัามืดันโลหิตส่ง เบาหวัาน มืะเริ็งปากมืดล่ก สุขภาพเด็กดีและฝ่ากคู่ริริภ์ โดยจัะสับเปลีย� น
หมืุนเวัียนให้บริิการิ เปิดทุกวััน (ไมื�มืีวัันหยุด) ตั�งแต�เวัลา 08.30-20.00 น.
ทัี�ตั�ง ถนนสุริทักษ์ ตำบลหมืากแข้ง อำเภอเมืือง จัังหวััดอุดริธานี 41000 โทัร.042 211852
ศูน์ย์บริการสัาธารณีสัุข เก�าจาน์ บริิการิตริวัจัโริคู่ทั�วัไป ทุกวัันจัันทริ์-ศุกริ์ เวัลา 08.0016.30 น. บริิการิคู่ลินิกพิเศษเฉพาะทาง ได้แก� วัางแผนคู่ริอบคู่ริัวั สุขภาพเด็กดี เบาหวัาน คู่วัามืดันโลหิตส่ง
ฝ่ากคู่ริริภ์ มืะเริ็งปากมืดล่ก มืะเริ็งเต้านมื และคู่ลินกิ ผ่ส้ ง่ อายุ โดยจัะสับเปลีย� นหมืุนเวัียนให้บริิการิในแต�ละวััน
เวัลา 08.00-12.00 น.
ทัี�ตั�ง ซึ่อยสามืัคู่คู่ี 15 ตำบลหมืากแข้ง อำเภอเมืือง จัังหวััดอุดริธานี 41000 โทัร. 042 220479
ศูน์ย์บริการสัาธารณีสัุข หน์องบัวิ (โริงพยาบาลส�งเสริิมืสุขภาพตำบลหนองบัวั) บริิการิ
ส�งเสริิมืสุขภาพป้องกันโริคู่ ฟ้�นฟ่สภาพ บริิการิคู่ลินิกผ่้ป่วัยนอกทั�วัไป คู่ลินิกพิเศษ (โริคู่เริื�อริัง) คู่ลินิก
เบาหวัาน คู่ลินิกคู่วัามืดันโลหิตส่ง คู่ลินิกทันตกริริมื คู่ลินิกสุขภาพเด็กดี คู่ลินิกวัางแผนคู่ริอบคู่ริัวั คู่ลินิก
อนามืัยแมื�และเด็ก (ฝ่ากคู่ริริภ์) คู่ลินิกแพทย์แผนไทย และคู่ลินิกกายภาพบำบัด เปิดให้บริิการิทุกวัันจัันทริ์
-ศุกริ์ เวัลา 08.00-16.30 น.
ทัี�ตั�ง ชุมืชนหนองบัวั 6 ซึ่อยอนามืัยพัฒนา ตำบลหมืากแข้ง อำเภอเมืือง จัังหวััดอุดริธานี 41000
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สถานศึกษา สังกัดเทศบัาลนครอุุดรธานี
โรงเรีย์นเทศบัาล 9 มูณเฑีีย์รทอุงอุนุสรณ์

โรงเรีย์น สังกัดเทศบัาลนครอุุดรธานี
โรงเรีย์นเทศบัาล 1 โพัศรี

เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ถึงชั�นประถมูศึกษาปีที� 6
ที�ติั�ง 24 ถ.โพศริี ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์/โทรสาร 042 221 425
E-mail: Posri1udon@hotmail.com

โรงเรีย์นเทศบัาล 2 มูุข้มูนติรี

เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ถึงชั�นมูัธย์มูศึกษาปีที� 3
ที�ติั�ง 27 ถ.มืุขมืนตริี ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์/โทรสาร 042 221426
Facebook: โรงเริียนเทศบาล 2 มืุขมืนตริี

โรงเรีย์นเทศบัาล 3 บั้านเหล่า

เปิดสอุนชั�นประถมูศึกษาปีที� 1 ถึง มูัธย์มูศึกษาปีที� 6
ที�ติั�ง 11 ถ.ปริะชาอุทิศ ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์ 042 221427 โทรสาร 042 230137
Website: www.t3udon.ac.th

โรงเรีย์นเทศบัาล 4 วัดโพัธิวรารามู

เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ถึงชั�นมูัธย์มูศึกษาปีที� 3
ที�ติั�ง 1/1 วััดโพธิวัริาริามื ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์ 042 221089

โรงเรีย์นเทศบัาล 5 สีหรักษ์วิทย์า

เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ถึงชั�นมูัธย์มูศึกษาปีที� 3
ที�ติั�ง 29 ถ.ธริริมืเจัดีย์ ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์/โทรสาร 042 221090
Website: www.t5udon.ac.th

โรงเรีย์นมูัธย์มูเทศบัาล 6 นครอุุดรธานี

เปิดสอุนชั�นมูัธย์มูศึกษาปีที� 1-6
ที�ติั�ง 237/4 ถ.อุดริดุษฎี ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์ 042 223565

โรงเรีย์นเทศบัาล 7 รถไฟสงเคราะห์

เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ถึงมูัธย์มูศึกษาปีที� 6
ที�ติั�ง 90 ถ.ทองใหญิ� ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์ 042 223540
E-mail: t7udon@hotmail.com

โรงเรีย์นไทย์รัฐวิทย์า 72 (เทศบัาล 8)

เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ถึงชั�นประถมูศึกษาปีที� 6
ที�ติั�ง 93/49 ถ.สุริทักษ์ ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์ 042 242019
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เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ถึงชั�นประถมูศึกษาปีที� 6
ที�ติั�ง ถ.ริอบหนองสิมื ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์/โทรสาร 042 243582
E-mail: t9don@hotmail.com
Website: www.t9udon.ac.th

โรงเรีย์นเทศบัาล 10 อุนุบัาลหนูดี

เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ปีที� 1-3
ที�ติั�ง 11 ถ.ปริะชาอุทิศ ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์/โทรสาร 042 245960

โรงเรีย์นเทศบัาล 11 หนอุงหิน

เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ถึงชั�นประถมูศึกษาปีที� 6
ที�ติั�ง 999 หมื่�ที� 2 ชุมืชนหนองหิน ถ.บุญิยาหาริ ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง
จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์ 042 931616

โรงเรีย์นเทศบัาล 12 บั้านช้าง

เปิดสอุนชั�นปฐมูวัย์ถึงชั�นประถมูศึกษาปีที� 6
ที�ติั�ง 44/44 หมื่� 3 ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000

ศูนย์์พััฒนาเด็กเล็ก
สังกัดเทศบัาลนครอุุดรธานี
คุณสมูบััติิข้อุงผูู้้สมูัครเข้้าเรีย์น

• เด็กผ่้สมืัคู่ริต้องมืีภ่มืิลำเนาอย่�ในเขตเทศบาลนคู่ริอุดริธานี
• เด็กผ่ส้ มืัคู่ริต้องอายุคู่ริบ 2 ปีบริิบริ่ ณ์ นับถึงวัันที� 16 พฤษภาคู่มื
ของทุกปี
• เด็กผ่ส้ มืัคู่ริต้องเป็นผ่ท้ มื�ี สี ขุ ภาพแข็งแริง ไมื�เป็นโริคู่ติดต�อริ้ายแริง
หริือโริคู่อื�นๆ ที�จัะทำให้เป็นอุปสริริคู่ต�อการิเริียน

ศูนย์์พััฒนาเด็กเล็ก วัดโพัธิวรารามู

ที�ติั�ง ถ.วััดโพธิวัริาริามื ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทร. 042 212026

ศูนย์์พััฒนาเด็กเล็ก บั้านมู่วงสว่างสามูัคคี

ทีติ� งั� หมื่� 2 ซึ่อยปริะชาสันติ ถ.นิตโย ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทรศัพัท์ 042 243582 โทรสาร 042 243065

ศูนย์์พััฒนาเด็กเล็ก ชุมูชนเทศบัาล 8

ที�ติั�ง ซึ่อยสุริทักษ์ 7 ถ.สุริทักษ์ ต.หมืากแข้ง อ.เมืือง จั.อุดริธานี 41000
โทร.042 212259

สถานธนานุบัาล สังกัดเทศบัาลนครอุุดรธานี
การใช้บัริการสถานธนานุบัาล

• ผ่้ที�จัะนำสิ�งของไปจัำนำ ต้องเป็นผ่้ที�มืีอายุตั�งแต� 15 ปีขึ�นไป มืีบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชน และไมื�เป็น
ภิกษุสามืเณริ
• สิ�งของที�ริับจัำนำ ต้องเป็นทริัพย์ปริะเภทสังหาริิมืทริัพย์ คู่ือ ทริัพย์สินที�เคู่ลื�อนย้ายได้ และไมื�มืี
ทะเบียน เช�น ทองคู่ำ นาก เพชริ เงิน นาฬิกา แวั�นตา เคู่ริื�องคู่ริัวั เคู่ริื�องดนตริี เคู่ริื�องใช้ ไฟฟ้า เคู่ริื�องมืือช�าง
และของเบ็ดเตล็ดทุกชนิด ยกเวั้นสิ�งของที�ใช้ในริาชการิ
• ผ่้ใช้บริิการิต้องส�งดอกเบี�ยหริือไถ�ของคู่ืนให้ตริงกับคู่ำแจั้งบนตั�วัริับจัำนำ หากเกินกำหนดต้อง
เสียดอกเบี�ยเพิ�มืตามืกฎหมืาย ยกเวั้นตริงกับวัันหยุด ผ�อนผันให้ 1 วััน
• การิส�งดอกเบี�ย กำหนดส�งทุกเดือน หริือทุกริะยะ 4 เดือน โดยผ่้ ใช้บริิการิยังคู่งเป็นเจั้าของ
กริริมืสิทธิ� และสามืาริถไถ�ถอนคู่ืนได้เสมือ หากขาดส�งดอกเบี�ยเกินกวั�า 4 เดือนติดต�อกัน และไมื�ส�งดอกเบี�ย
หริือไมื�ไถ�ถอนคู่ืน ภายใน 30 วััน นับแต�วัันที�สถานธนานุบาลได้ปริะกาศบัญิชีทริัพย์ที�ขาดส�งดอกเบี�ย (จั.6)
ทริัพย์จัำนำนั�นจัะตกเป็นสิทธิ�ของธนานุบาล
• ผ่้ใช้บริิการิโปริดตริวัจัสอบตั�วัริับจัำนำและจัำนวันเงินที�ได้ริับทุกคู่ริั�ง เมืื�อเห็นวั�าไมื�ถ่กต้อง หริือ
เจั้าหน้าที�พนักงานเขียนตั�วับันทึกริายการิและริาคู่าไมื�ตริงกันกับสิ�งของที�มืาจัำนำ หริือไมื�ลงดอกเบี�ย หริือ
เลขบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนไมื�ถ่กต้อง โปริดแจั้งเจั้าหน้าที�พนักงานเพื�อทำการิแก้ไข
• กริณีทผี� มื่้ าจัำนำไมื�สามืาริถมืาส�งดอกเบีย� หริือมืาไถ�ถอนทริัพย์ทจัี� ำนำด้วัยตนเองได้ คู่วัริพิมืพ์
ลายนิ�วัมืือมือบฉันทะ พริ้อมืนำบัตริปริะจัำตัวัปริะชาชนมืาเพื�อบันทึกข้อมื่ล
• กริณีตวั�ั ริับจัำนำส่ญิหาย เจั้าของทริัพย์
จัำนำจัะต้องมืาแจั้งตั�วัหายที�สถานธนานุบาลด้วัย
ตนเอง เพื� อ เจั้ า หน้ า ที� พ นั ก งานจัะได้ จัั ด ทำริาย
ละเอี ย ดตั� วั หายให้ เ จั้ า ของทริั พ ย์ ไ ปดำเนิ น การิที�
สถานีตำริวัจั และทีวั� า� การิอำเภอ เมืือ� ดำเนินการิคู่ริบ
ทุกขั�นตอนแล้วั ให้นำใบแจั้งตั�วัหายมืาส�งดอกเบี�ย
หริือไถ�ถอนทริัพย์ที�สถานธนานุบาลได้

ช่อุงทางการให้บัริการ
สัถาน์ธน์าน์ุบาลี่เทัศบาลี่น์ครอุดรธาน์ี 1
ที�ตั�ง ถนนสี�ศริัทธา ตำบลหมืากแข้ง
อำเภอเมืือง จัังหวััดอุดริธานี 41000
เปิดทำการิทุกวัันจัันทริ์-ศุกริ์ เวัลา 08.00-16.00 น.
(ไมื�พักกลางวััน) หยุดวัันเสาริ์-อาทิตย์
และวัันหยุดนักขัตฤกษ์ โทริ. 042 222012

สัถาน์ธน์าน์ุบาลี่เทัศบาลี่น์ครอุดรธาน์ี 2
ที�ตั�ง ถนนอุดริดุษฎี ตำบลหมืากแข้ง อำเภอเมืือง
จัังหวััดอุดริธานี 41000
เปิดทำการิทุกวัันจัันทริ์-ศุกริ์ เวัลา 08.00-16.00 น.
(ไมื�พักกลางวััน) หยุดวัันเสาริ์-อาทิตย์
และวัันหยุดนักขัตฤกษ์ โทริ. 042 221424
คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
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พัิพัิธภัณีฑ์์เมี่องอุดรธาน์ี

“อาคู่าริริาชิน่ทิศ” หลังเก�าแก�ที�ถ่กสริ้างขึ�นในสมืัยริัชกาล
ที� 6 เพื�อเป็นโริงเริียนสตริีปริะจัำมืณฑ์ลอุดริ ต�อมืาภายหลังได้
ปริับปริุงและจััดให้เป็นพื�นที�ในการิจััดนิทริริศการิ เล�าเริื�องเกี�ยวักับ
เมืืองอุดริ ตัง� แต�คู่วัามืเป็นมืาในอดีตจันถึงปัจัจัุบนั เพือ� ให้นกั ท�องเทีย� วั
และคู่นริุ�นหลังได้ศึกษาหาคู่วัามืริ่้โดยเปิดให้เข้าชมืฟริี
ที�ติั�ง ถนนโพศริี ติดกับสำนักงานเขตพื�นที�การิศึกษา เขต 1
เปิดให้บัริการ ทุกวัันอังคู่าริ-อาทิตย์ ตั�งแต�เวัลา 08.30-16.30 น.
โทร.042 245976

พิิพิิธภััณฑ์์เมุืองอุดรธานี

ห้องสัมีุดปีระชาชน์ เทัศบาลี่น์ครอุดรธาน์ี

แหล�งเริียนริ่้ของคู่นทุกเพศทุกวััยผ�านตัวัอักษริบนหน้าหนังสือ วัาริสาริ ทั�งในด้านวัิชาการิเข้มืข้น
และสาริะบันเทิงเพือ� การิผ�อนคู่ลายของชาวันคู่ริอุดริธานี ห้องสมืุดแห�งนีถ� ก่ ออกแบบให้เป็นอาคู่าริริ่ปทริงทัน
สมืัย 3 ชั�น พื�นที�ใช้สอยกวั�า 2,000 ตาริางเมืตริ มืีสถานที�สำหริับนั�งอ�านหนังสือภายในห้องสมืุดมืากถึง 300
ที�นั�ง พริ้อมืด้วัยบริิการิสืบคู่้นข้อมื่ลทางอินเตอริ์เน็ต และบริิการิห้องปริะชุมื นอกจัากนี� ห้องสมืุดปริะชาชน
เทศบาลฯ ยังมืีอีก 1 สาขา ซึ่ึ�งตั�งอย่�ภายในบริิเวัณสนามืกีฬาเทศบาลนคู่ริอุดริธานีไวั้คู่อยให้บริิการิอีกแห�ง
ที�ติั�ง ถนนอุดริดุษฎี บริิเวัณสนามืหน้าอาคู่าริเริียนโริงเริียนมืัธยมืเทศบาล 6 นคู่ริอุดริธานี
เปิดให้บัริการ ทุกวัันจัันทริ์ - ศุกริ์ เปิด 08.30 - 20.00 น. วัันเสาริ์ - อาทิตย์ เปิด 09.00 - 17.00 น.
โทร. 042 245954

ห้้องสมุุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานี
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ทั้องฟ้้าจำลี่อง เทัศบาลี่น์ครอุดรธาน์ี

อาคู่าริท้องฟ้าจัำลอง เทศบาลนคู่ริอุดริธานี ก�อสริ้างขึ�นเพื�อเผยแพริ�คู่วัามืริ่้ คู่วัามืเข้าใจัเกี�ยวักับ
ด้านดาริาศาสตริ์และอวักาศ เพื�อเป็นแหล�งเริียนริ่้กิจักริริมืต�างๆ ให้แก�เยาวัชน และปริะชาชนทั�วัไป ซึ่ึ�งได้ริับ
การิออกแบบตกแต�งโดยผ่เ้ ชีย� วัชาญิเฉพาะ พริ้อมืจัำลองห้วังอวักาศตัง� แต�เริิมื� ก้าวัเข้าส่ส� วั� นหน้าของอาคู่าริ
ไปจันกริะทั�งถึงภายในห้องท้องฟ้าจัำลอง
ที�ติั�ง ถนนอุดริดุษฎี บริิเวัณทางเข้าโริงเริียนมืัธยมืเทศบาล 6 นคู่ริอุดริธานี
เปิดให้บัริการ ทุกวัันอังคู่าริ - อาทิตย์ เปิด 09.00 - 16.00 น. โทร. 042 245954 ต�อ 811

ท้องฟ้้าจำลองเทศบาลนครอุดรธานี

สัน์ามีกีฬาเทัศบาลี่น์ครอุดรธาน์ี

สถานที�ออกกำลังกายของปริะชาชนทั�วัไป ภายในปริะกอบด้วัย สนามืฟุตบอล สนามืฟุตซึ่อล
สนามืบาสเกตบอล สนามืวัอลเลย์บอล บริิการิห้องฟิตเนส และอื�นๆ ทั�งยังเป็นที�ตั�งของศ่นย์บริิการิเทศบาล
นคู่ริอุดริธานีแห�งที� 2
ที�ติั�ง ถนนนิตโย ทางออกไปจัังหวััดสกลนคู่ริ

คู่่�มืือบริิการิปริะชาชน
ฉบัับั

57

หมีายเลี่ขโทัรศัพัทั์ หน์�วิยงาน์สัำคัญของจังหวิัดอุดรธาน์ี

ท�าอากาศยานนานาชาติอุดริธานี
ปริะชาสัมืพันธ์จัังหวััด
สถานีริถไฟอุดริธานี
สถานีขนส�งผ่้โดยสาริจัังหวััดอุดริธานี แห�งที� 1
สถานีขนส�งผ่้โดยสาริจัังหวััดอุดริธานี แห�งที� 2
สำนักงานจัังหวััดอุดริธานี
การิไฟฟ้าส�วันภ่มืิภาคู่ จัังหวััดอุดริธานี
การิปริะปาส�วันภ่มืิภาคู่ จัังหวััดอุดริธานี
โริงพยาบาลอุดริธานี
โริงพยาบาลกริุงเทพอุดริ
โริงพยาบาลคู่�ายปริะจัักษ์ศิลปาคู่มื
โริงพยาบาลเอกอุดริ
โริงพยาบาลนอริ์ทอีสเทอริ์น-วััฒนา
โริงพยาบาลเทศบาลนคู่ริอุดริธานี
สถานีตำริวัจัภ่ธริเมืืองอุดริธานี
ตำริวัจัท�องเที�ยวัอุดริธานี
ททท.สำนักงานอุดริธานี
ตริวัจัคู่นเข้าเมืืองจัังหวััดอุดริธานี
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0 4224 4426
0 4222 3708
0 4222 2061
0 4222 1489
0 42214914
0 4222 3304
0 4293 1161
0 4232 3005
0 4221 5100
0 4234 3111
0 4234 1710
0 4234 2555
0 4232 5999
0 4222 4647-9
0 4232 8514-8
0 4221 1291
0 4232 5406-7
0 4224 9982-3

