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เทศบาลต�ำบลหนองบัว
เทศบาลต�ำบลหนองบัว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีม่ หี น้าทีห่ ลัก คือ การ
ให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว ให้
ได้รับบริการจากทางเทศบาลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พี่น้อง
ประชาชน ในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัวได้รับรู้เกี่ยวกับงานด้านการให้บริการและ
ขัน้ ตอนการใช้บริการต่างๆ ภายในส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหนองบัว จึงได้จดั ท�ำคูม่ อื
ประชาชน เพือ่ ก้าวสูก่ ารให้บริการทีด่ ี รวดเร็ว และสะดวกยิง่ ขึน้ ทัง้ นีย้ งั ได้รวมสถาน
ที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ โครงการ
อาสาสมัครท้องถิน่ รักษ์โลก และหมายเลขโทรศัพท์ทสี่ ำ� คัญทีใ่ ช้ในการติดต่อประสาน
งานกับเทศบาล เพื่อการให้บริการที่เป็นเลิศในอนาคต
ด้วยความปรารถนาดี
เทศบาลต�ำบลหนองบัว

ศูนย์บริการครบวงจร
ONE STOP SERVICE
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สารบัญ
ข้อมูลทั่วไป และแผนที่เทศบาลต�ำบลหนองบัว
หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต�ำบลหนองบัว
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหนองบัว
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
แนวทางการบริหารงาน
งานด้านงานทะเบียนราษฎร์
- บัตรประจ�ำตัวประชาชน แจ้งเกิด แจ้งตาย
งานด้านช่าง
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
งานด้านการคลัง
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบ�ำรุงท้องท่ี่
- การจดทะเบียนพาณิชย์
งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- การขออนุญาตประกอบกิจการ
- ศูนย์บริการสาธารณสุข
ด้านการการศึกษา
งานด้านสวัสดิการและสังคม
งานด้านการร้องเรียน
- การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊คเทศบาล
- การเขียนค�ำร้อง
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
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ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- เหตุด่วน เหตุร้าย แจ้งเหตุสาธารณภัย อุบัติเหตุฉุกเฉิน (EMS)
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว
การคัดแยกขยะ
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน เทศบาลต�ำบลหนองบัว
หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�ำคัญ
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ข้อมูลทั่วไปเทศบาลต�ำบลหนองบัว

จ�ำนวนประชากรรวมทั้งหมด 32,700 คน
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560)
ประชากรชาย 15,640 คน
ประชากรหญิง 17,060 คน
จ�ำนวนครัวเรือน 14,831 ครัวเรือ
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เทศบาลต�ำบลหนองบัว มีพื้นที่ทั้งหมด 31.50ตารางกิโลเมตร
ประกอบด้วย 4 ต�ำบล 19 หมู่บ้าน จ�ำนวนชุมชนทั้งหมด 38 ชุมชน
ประกอบด้วย
ชุมชนบงค�ำ ,ชุมชนเก่าน้อย, ชุมชนมิตรภาพเก่าน้อย,
ชุมชนพลอยวิลล่า 1, ชุมชนพลอยวิลล่า 2, ชุมชนบ้านเดื่อ,
ชุมชนการเคหะอุดรธานี, ชุมชนประภาวิลล์, ชุมชนดงอุดม,
ชุ ม ชนศรี สุ ร าษฎร์ , ชุ ม ชนแสงเจริ ญ , ชุ ม ชนหนองใส 1,
ชุมชนหนองใส 2, ชุมชนหนองใส 3, ชุมชนหนองใส 4, ชุมชนหนองใส 5,
ชุมชนอุดรแลนด์,ชุมชนเฟริส์ทโฮม, ชุมชนมั่งคั่ง, ชุมชนร่มเย็น 3,
ชุมชนแสนสราญ, ชุมชนประปาเขต 7, ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์,
ชุมชนหนองขามน้อย, ชุมชนหนองขาม, ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ 1,
ชุมชนค่ายเสนีย์รณยุทธ (กฝ 4), ชุมชนโนนขมิ้น, ชุมชนดอนหัน,
ชุมชนพรสวรรค์, ชุมชนสุขเกษม, ชุมชนนาดอน, ชุมชนโพนทอง,
ชุมชนนาทราย 1, ชุมชนนาทราย 2, ชุมชน พี.เค.ธานี 3,
ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 1, ชุมชนบ้านค่ายเสนีย์ 2

(ภาพประกอบ : แผนที่เทศบาลต�ำบลหนองบัว)
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หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลต�ำบลหนองบัว

นางอารีย์ สุรารักษ์

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีต�ำบลหนองบัว

นายนิติชาติ สายทองสุข
หัวหน้าส�ำนักปลัดเทศบาล

นายภาคภูมิ ค�ำภิระ

ผู้อ�ำนวยการกองสวัสดิการสังคม
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นางสาวอรทัย ขาวศรี
ผู้อ�ำนวยการกองคลัง

นางร�ำไพ ตรีกุล

ผู้อ�ำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
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นายอมรศักดิ์ บุญล้น
ผู้อ�ำนวยการกองช่าง

นางอัมพร ชัยจิตวณิชกุล
ผู้อ�ำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

นายอิทธิพล โพธิราชา นายณรงค์ศักดิ์ พันชะโก
ผู้อ�ำนวยการกองการศึกษา

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1
หนองใส

ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหนองบัว

ที่ตั้ง
เลขที่ 999 หมู่ 4 ถนนเลี่ยงเมืองอุดร-ขอนแก่น ต�ำบลหนองขอนกว้าง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร. 042-932191
ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหนองบัว เปิดให้บริการในวันจันทร์-วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา
08.30-16.30 น.
มีหน่วยงานให้บริการ ดังนี้
ส�ำนักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและ
สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ก อ ง ส วั ส ดิ ก า ร สั ง ค ม ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า
กองวิชาการและแผนงาน ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
ต�ำบลหนองบัว

vision
		

วิสัยทัศน์การพัฒนา
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการระบบคมนาคมขนส่ง
		
และกิจการจราจรให้ได้มาตรฐาน
		
2. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติพฒ
ั นาสภาพแวดล้อมของ
เมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ทีด่ แี ก่ประชาชนโดยพัฒนาการให้บริการขัน้ พืน้ ฐาน
ด้านสาธารณสุข สวัสดิการ การศึกษากีฬา และนันทนาการ การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ส่งเสริมการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ และคุณธรรม
จริยธรรมอันดีงามในสังคม
5. เสริมสร้างชุมชนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
6. พัฒนาระบบบริการจัดการของเทศบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนา
เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ

mission
		

แนวทางในการบริหารงาน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และ
เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรแก่ประชาชน
2. ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริหาร
จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและของเสียให้เป็น
ระเบียบ ถูกสุขลักษณะ
3. ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอ�ำนวยความ
สะดวก เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและเชือ่ ม
โยงอารยธรรมโบราณ
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
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4. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานวางระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน วางระบบผังเมือง ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและแรงต�่ำปรับปรุงซ่อมแซม
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ
5. ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6. ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและการเสริมสร้างสุขอนามัยพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดี จัดวางระบบบริหารสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
7. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพ ประชาชนมีความเสมอภาค
และมีโอกาสทางการศึกษา
8. เสริมสร้างความเข้มแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรี ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ
เด็ก ผู้พิการ และผู้ประสบภัยต่างๆ
9. การบริหารจัดการที่ดี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ บุคลากร ปรับปรุงเครื่องมือ
เครือ่ งใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น
10. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การกิ จ การด้ า นศาสนาประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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งานด้านงานทะเบียนราษฎร์
เกี่ยวกับบัตรประจ�ำตัวประชาชน
1. กรณีขอมีบัตรประจ�ำตัวประชาชนครั้งแรก ผู้มี
สัญชาติไทย อายุ 7 ปีบริบูรณ์ ต้องมีบัตรประจ�ำตัวประชาชนภายใน 60
วัน นับตัง้ แต่วนั เกิด อายุ 7 ปีบริบรู ณ์ ไม่เสียค่าธรรมเนียมหากพ้นระยะเวลาทีก่ ำ� หนด
ต้องเสียค่าปรับ ไม่เกิน 500 บาท
2. กรณีบัตรประจ�ำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ สามารถท�ำบัตรใหม่ไม่เกิน 60
วัน นับแต่วันหมดอายุ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดต้องเสีย
ค่าปรับ ไม่เกิน 200 บาท
3. กรณีบัตรประจ�ำตัวประชาชนสูญหาย ถูกท�ำลาย หรือบัตรเดิมช�ำรุด แจ้งท�ำ
บัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วนั ทีบ่ ตั รเดิมหาย หรือถูกท�ำลาย โดยเสียค่าธรรมเนียม
ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด หากพ้นระยะเวลาทีก่ ำ� หนดต้องเสียค่าปรับ ไม่เกิน 200 บาท
4. กรณีเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล ให้เปลี่ยนบัตรใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
แก้ไข ชื่อตัว ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้าน โดยเสียค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายก�ำหนด
หากพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดต้องเสียค่าปรับ ไม่เกิน 200 บาท
5. บุคคลที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท�ำบัตร ผู้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องท�ำบัตร
ประจ�ำตัวประชาชน เช่น พระภิกษุ สามเณร และหากเมื่อพ้นสภาพการได้รับการ
ยกเว้นแล้ว ต้องท�ำบัตรภายใน 60 วัน นับแต่วันที่พ้นสภาพการได้รับการยกเว้น โดย
ไม่เสียค่าธรรมเนียม หากพ้นระยะเวลาที่ก�ำหนดต้องเสียค่าปรับ ไม่เกิน 500 บาท
การแจ้งเกิด
1. คนเกิดในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือบิดา มารดา มาแจ้ง
เจ้าหน้าที่ทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องที่ ภายใน 15 วัน นับแต่
วันเกิด
2. คนเกิดนอกบ้าน ให้บิดาหรือมารดา แจ้งต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องที่ ที่พึงจะแจ้งได้ ภายใน 15 วัน นับ
ตั้งแต่วันเกิด ในกรณีจ�ำเป็นไม่อาจแจ้งได้ในเวลาที่ก�ำหนด ให้แจ้ง
ภายหลังได้แต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันเกิด
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
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3. การแจ้งการเกิด ต่างส�ำนักทะเบียนทีเ่ กิด ให้บดิ า มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย หรือผู้ได้รับมอบหมายจากบิดา มารดา เป็นผู้แจ้ง ณ ส�ำนักทะเบียนที่
ผู้แจ้งมีอยู่ เอกสารในการแจ้งได้แก่ หนังสือรับรองการเกิด หรือผลตรวจเลือดทาง
พันธุกรรม และพยานบุคคลไม่น้อยกว่า 2 คน ช�ำระค่าธรรมเนียมในการแจ้ง 20
บาท
การแจ้งตาย
1. คนตายในบ้าน ให้เจ้าบ้านแจ้งการตายต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งในท้องที่ ที่
คนตายภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตาย กรณีไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้
พบศพแจ้งภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาพบศพ
2. คนตายนอกบ้าน ให้บุคคลที่ไปกับผู้ตายหรือพบศพ
แจ้งการตายต่อนายทะเบียนผูร้ บั แจ้งในท้องที่ ทีม่ กี ารตายหรือ
พบศพ แล้วแต่กรณี หรือแจ้งให้ท้องที่ ที่พึงจะแจ้งได้ภายใน
24 ชั่วโมง นับแต่เวลาตายหรือเวลาพบศพ ในกรณีนี้จะแจ้ง
ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต�ำรวจก็ได้
3. การแจ้งการตาย ต่างส�ำนักทะเบียนที่ตายหรือพบศพ
ให้ เ จ้ า บ้ า น ของบ้านทีม่ กี ารตาย หรือบุคคลทีไ่ ปกับผูต้ ายขณะตาย หรือพบศพ
หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าบ้านของบ้านที่มีการตาย เป็นผู้แจ้ง ณ ส�ำนักทะเบียน
แห่งท้องที่ ทีศ่ พอยู่ หรือท้องที่ ทีม่ กี ารจัดการศพ โดยการเผา ฝัง หรือท�ำลาย เอกสาร
ในการแจ้ง ได้แก่ หนังสือรับรองการตาย หรือผลตรวจเลือดทางพันธุกรรม และพยาน
บุคคลไม่น้อยกว่า 2 คน ช�ำระค่าธรรมเนียมในการแจ้ง 20 บาท
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งานด้านช่าง

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
2. เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว
ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบขออนุญาตดังต่อไปนี้
2.1 ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง
ดัดแปลง รือ้ ถอนอาคาร ภายใน 45 วัน นับตัง้ แต่
วันที่ขออนุญาต
2.2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อ
ถ อ น อ า ค า ร (แบบ อ.1) ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้
รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้ หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องด�ำเนินการเช่น
เดียวกันกับการขออนุญาตใหม่
หลักฐานการประกอบการอนุญาต
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินจ�ำนวน 1 ชุด
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของทะเบียนจ�ำนวน 1 ชุด
3. ส�ำเนาโฉนดที่ดินที่จะท�ำการก่อสร้าง จ�ำนวน 1 ชุด
4. แบบแปลน ผังบริเวณ จ�ำนวน 3 ชุด และรายการประกอบแบบแปลนจ�ำนวน
1 ชุด มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 รายการประกอบแบบ
4.2 แผนที่สังเขป
4.3 รูปแปลนพื้น
4.4 รูปด้านไม่น้อยกว่า 2 ด้าน
4.5 รูปตัด 2 ด้าน
4.6 รูปโครงหลังคา
4.7 รูปแปลนคาน คานคอดิน ฐานราก โครงหลังคา
4.8 รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน เสา ฐานราก)
4.9 รูปแปลนไฟฟ้า สุขาภิบาล
4.10 รายการค�ำนวณ (กรณีอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป) 1 ชุด
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
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5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคาร
ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่)
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีอาคาร
ก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 ซม.)
หลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง
1. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
2. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
3. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
4. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค�ำนวณอาคาร
จ�ำนวน 2 ฉบับ พร้อมทั้งส�ำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม, สถาปัตยกรรมควบคุม จ�ำนวน 2 ฉบับ (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม)
การขอใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงาน จ�ำพวกที่ 2
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
การขอใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
การขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร
การขอใบรับรองการก่อสร้าง
การรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปเกี่ยวกับงานช่าง
รายละเอียดแบบแปลน
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ
ต้องเป็นสิ่งพิมพ์ ส�ำเนาภาพถ่าย หรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
มาตราส่วนให้ใช้ มาตราเมตริก
แผนผงบริเวณให้ใช้ มาตราเมตริก
แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตจนถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน
ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และอาคารทีข่ ออนุญาตในขอบเขต
ของที่ดิน
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ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะ พร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ
ให้แสดงทางระบายน�้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน�้ำสาธารณะ พร้อมทั้ง
แสดงเครื่องหมายชี้ทิศทางน�้ำไหล และส่วนลาด
แสดงระดับของพืน้ ชัน้ ล่างของอาคารและความสัมพันธ์กบั ระดับทาง หรือถนน
สาธารณะ ที่ใกล้ที่สุดและระดับพื้นดิน
ให้แสดงแผนผังบริเวณที่จะท�ำการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน
แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดงแปลนพื้นรูป
ด้าน (ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นต่าง ๆ และผัง
ฐานรากของอาคาร พร้อมด้วยรายละเอียด
แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตาม
กฎหมาย
แบบแปลน ส�ำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่างๆ ของอาคารที่จะ
ก่อสร้างให้ชัดเจน
แบบแปลน ส�ำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะ
ดัดแปลงให้ชัดเจน
แบบแปลน ส�ำหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความ
ปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร
แบบแปลน ส�ำหรับการเคลือ่ นย้ายอาคาร ให้แสดงขัน้ ตอนวิธกี าร ความมัน่ คง
แข็งแรง ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร
ส�ำหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวาง หรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง
ความยาว หรือความสูง 90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราส่วนเล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้
แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250
แบบแปลนส�ำหรับการเปลีย่ นการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนทีใ่ ช้อยูเ่ ดิม และส่วน
ที่เปลี่ยนการใช้ใหม่ให้ชัดเจน
รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิด
ของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการส�ำหรับการก่อสร้าง
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งานด้านการคลัง

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและทีด่ นิ หมายถึง ภาษีทจี่ ดั เก็บจาก
โรงเรือนหรือสิ่งปลุกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อ
เนือ่ งจากโรงเรือน หรือสิง่ ปลูกสร้างนัน้ ๆ และโรงเรือน
ที่ใช้ประกอบกิจการเพื่อหาผลประโยชน์ ให้เช่า ให้ผู้อื่น
อาศัย หรือเจ้าของไม่ได้อยู่เอง
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
- เจ้าของทรัพย์สิน
- ผู้ครอบครองทรัพย์สิน
- ผู้เช่า
2. หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษี
- ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว
- สัญญาเช่า หรือสัญญาโอนสิทธิการเช่าช่วง
- หลักฐานการเปิดด�ำเนินการ เช่น ส�ำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียน หรือ
ส�ำเนาทะเบียนพาณิชย์
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน และส�ำเนาบัตรประชาชน
3. ก�ำหนดเวลายื่นแบบ และเสียภาษี
- ยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ที่กองคลัง
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- ช�ำระทันที หรือช�ำระภายใน 30 วัน นับแต่วนั ถัดจากวันทีไ่ ด้รบั ใบแจ้งรายการ
ประเมิน (ภ.ร.ด.8)
- กรณีไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นอุทธรณ์ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้
รับแจ้งแบบประเมิน (ภ.ร.ด.8)
- กรณีทรัพย์สินไม่มีผู้เช่า ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน 15 วันของเดือน
ที่ทรัพย์สินนั้นว่างลงตามแบบ (ภ.ร.ด.4)
- กรณีโรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลงใช้ประโยชน์ เช่น ก่อสร้างรื้อถอน ให้ติดต่อ
		 		
แจ้งเทศบาลทันที
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4. อัตราภาษี
- กฎหมายก�ำหนดให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี (ค่ารายปี
หมายถึง จ�ำนวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้น สมควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ)
- กรณีทรัพย์สินไม่มีค่าเช่า เช่น ทรัพย์สินใช้ประกอบการค้าเองหรือให้ผู้อื่น
อาศัย เป็นต้น ให้ใช้หลักเกณฑ์การประเมินภาษี โดยค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ราคาเช่า
มาตรฐานกลางขั้นต�่ำ
- กรณีทรัพย์สินนั้นให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปี
ภาษีป้าย
ป้าย หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย
ที่ใช้ในการประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้ หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่น
เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดง หรือโฆษณาไว้ที่
วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่
เขียน แกะสลัก จารึก หรือท�ำให้ปรากฏด้วยวิธี
อื่น
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
- เจ้าของป้าย
- ผู้ครอบครองป้าย
- ผู้จัดการมรดก ผู้จัดการทรัพย์สิน ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์
2. หลักฐานประกอบการยื่นเสียภาษี
- ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว
- ส�ำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์
- แบบแปลนพร้อมขนาดของป้าย และข้อความป้าย
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน และส�ำเนาบัตรประชาชน
3. ก�ำหนดเวลายื่นแบบและเสียภาษี
- ยื่นแบบ ภ.ป.1 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคมของทุกปี
- ช�ำระทันที หรือช�ำระภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย (ภ.ป.3)
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
NONGBUA MUNICIPALITY

18

- กรณีที่เห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้อง ให้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3)
- กรณีตดิ ตัง้ ป้ายใหม่ หรือเปลีย่ นแปลงแก้ไขป้ายเดิม อันเป็นเหตุตอ้ งเสียภาษี
เพิ่ม ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดตั้ง หรือแสดง
ป้าย หรือนับตั้งแต่วันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิม
- กรณีโอนป้าย ให้แจ้งพนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วนั รับ
โอน
4. อัตราภาษี
การค�ำนวณภาษีป้าย ในค�ำนวณจากขนาด กว้างXยาว หารด้วย 500 ตาราง
เซนติเมตร คูณด้วยอัตราภาษีตามประเภทของป้าย ดังรายการต่อไปนี้

หมายเหตุ : ป้ายตามประเภท 1, 2 หรือ 3 เมื่อค�ำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต�่ำกว่า
ป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท

ภาษีบ�ำรุงท้องที่
หมายถึงภาษีที่เก็บจากที่ดิน ซึ่งตามกฎหมายนี้ ที่ดิน หมายความว่า พื้นที่ดิน
และให้ความหมายรวมถึงพื้นที่ที่เป็นภูเขามีน�้ำด้วย
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษี
- เจ้าของที่ดิน
- บุคคล หรือคณะบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- ผู้ครอบครองอยู่ในที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
2. ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ�ำรุงท้องที่
- ทีด่ นิ ทีเ่ ป็นกรรมสิทธิข์ องบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คล รวมทัง้ ทีด่ นิ ทีไ่ ม่เป็น
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กรรมสิทธิ์ของเอกชน แต่อยู่ในความครอบครองของบุคคล หรือคณะบุคคล
- ที่สาธารณะสมบัติของรัฐ ราชการส่วนท้องถิ่น ศาสนกิจ วัด ที่น�ำไปจัดหา
ประโยชน์
- ที่ดินหัวไร่ปลายนาไม่เกิน 1,000 ไร่ ที่ราชการก�ำลังจะเปิดให้ราษฎรเข้า
จับจอง แต่ราษฎรได้เข้าท�ำประโยชน์ก่อน
3. หลักฐานประกอบการเสียภาษี
- ใบเสร็จรับเงินปีที่แล้ว
- ส�ำเนาโฉนด ส�ำเนา น.ส.3 ก ส�ำเนา น.ส.3
- แบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ที่เทศบาลออกให้
- ส�ำเนาทะเบียนบ้าน และส�ำเนาบัตรประชาชน
4. ก�ำหนดเวลายื่นแบบและภาษี
- กรณีการตีราคากลางที่ดินใหม่ ซึ่งในการตีราคากลางที่ดินนั้น กระทรวง
มหาดไทยก�ำหนดให้ตรี าคาทีด่ นิ ใหม่ทกุ ๆ 4 ปี ดังนัน้ ในปัจจุบนั ราคาปลานกลางทีด่ นิ
จึงต้องใช้รอบของปี พ.ศ.2558 - 2561 ซึ่งเจ้าของที่ดินจะต้องยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ของ
รอบดังกล่าวภายในเดือนมกราคม 2558 และช�ำระภาษีในเดือนเมษายนของทุกปี
- ยื่นแบบ ภ.บ.ท.5 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื้อที่ดิน
- กรณีทดี่ นิ มีการเปลีย่ นแปลง เช่น ซือ้ ขาย โอนกรรมสิทธิ/์ แบ่งแยก ออกโฉนด
ให้ติดต่อแจ้งเทศบาลทันที
5. อัตราภาษี
การค�ำนวณภาษีบำ� รุงท้องที่ มีหลักเกณฑ์ดงั นี้ ทีด่ นิ ทีจ่ ะค�ำนวณภาษีนนั้ อยูใ่ น
หน่วยที่ดินใด มีราคาปานกลางที่ดินไร่ละเท่าใด ได้รับการลดหย่อน ยกเว้น หรือลด
ภาษีอย่างไร โดยจะต้องหักจ�ำนวนที่ได้รับการลดหย่อน ยกเว้นหรือลดภาษี ตามที่
ก�ำหนดในบัญชีอัตราภาษีบ�ำรุงท้องที่ดังนี้
1. ส�ำหรับราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก ให้เสียภาษี 70 บาท
2. ส�ำหรับราคาปานกลางของทีด่ นิ ส่วนทีเ่ กิน 30,000 บาท ให้เสียทุกๆ 10,000
บาท ต่อ 25 บาท เศษของ 10,000 บาท ถึง 5,000 บาท ให้ถือเป็น 10,000 บาท ถ้า
ไม่ถึง 5,000 ให้ปัดทิ้ง
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
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หมายเหตุ
- ในเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัว ลดหย่อนเนื้อที่ดิน ที่เป็นที่อยู่อาศัย 200 ตร.ว.
- ที่ดินที่ให้ผู้อื่นใช้ประกอบกิจการเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกให้เสียภาษีกึ่งอัตรา
- ที่ดินที่เจ้าของใช้ประกอบกิจกรรมเฉพาะประเภทไม้ล้มลุกด้วยตนเองให้เสีย
ภาษี ไร่ละ 5 บาท
- ที่ดินที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า หรือไม่ได้ท�ำประโยชน์ให้ตามสมควรแก่สภาพของที่ดิน
ให้เสียภาษีเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเท่า
ก�ำหนดการช�ำระภาษีประจ�ำปี เทศบาลต�ำบลหนองบัว
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบและช�ำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม กุมภาพันธ์ ของทุกปี
- ภาษีป้าย ยื่นแบบและช�ำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ของทุกปี
- ภาษีบ�ำรุงท้องที่ ยื่นแบบและช�ำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน ของ
ทุกปี
การโฆษณาโดยการใช้เครื่องขยายเสียง
1. การโฆษณากิจการที่ไม่เป็นไปตามท�ำนองการค้า
1.1 คราวละไม่เกิน 15 วัน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 10 บาท
2. การโฆษณาที่เป็นไปในท�ำนองการค้า
2.1 โฆษณาเคลื่อนที่ คราวละไม่เกิน 5 วัน ค่าธรรมเนียม
ฉบับละ 60 บาท
2.3 โฆษณาประจ�ำที่ คราวละไม่เกิน 15 วัน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 75 บาท
การจดทะเบียนพาณิชย์
ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ
นิติบุคคล รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มาตั้งส�ำนักงานสาขา
ในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการค้าอันเป็นพาณิชย์กิจการตามที่กระทรวงพาณิชย์
ก�ำหนด
1. กิจการค้าเป็นพาณิชย์กิจ (ที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์)
2. การท�ำโรงสีข้าว และการท�ำโรงเลื่อยที่ใช้เครื่องจักร
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3. การขายสินค้าอย่างเดียว หรือหลายอย่าง
4. นายหน้า หรือตัวแทนค้าต่างซึ่งท�ำการเกี่ยวกับสินค้า
5. การประกอบหัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม และขายสินค้าที่ผลิตได้
6. การขนส่งทางทะเล การขนส่งโดยเรือกลไฟ หรือเรือยนต์ประจ�ำทาง การ
ขนส่งโดยรถไฟ การขนส่งโดยรถราง การขนส่งโดยรถยนต์ประจ�ำทาง การขายทอด
ตลาด การรับซื้อขายที่ดิน การให้กู้ยืมเงิน การรับแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายเงินตราต่าง
ประเทศ การซื้อขายตั๋วแลกเงิน การธนาคาร การโพยก๊วน การท�ำโรงรับจ�ำน�ำ และ
การท�ำโรงแรม
7. ขาย ให้เช่า ผลิต หรือรับจ้างผลิตแผ่นซีดี แถบบันทึกวีดีทัศน์ ดีวีดี หรือแผ่น
วีดีทัศน์ระบบดิจิตอลเฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง
8. ขายอัญมณี หรือเครื่องประดับซึ่งประดับด้วยอัญมณี
9. การซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือ
ข่ายอินเตอร์เน็ต การบริการอินเตอร์เน็ต การให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่
ข่าย การบริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ โดยวิธีการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
10. การใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้อินเตอร์เน็ต
11. การให้บริการฟังเพลง และร้องเพลงโดยคาราโอเกะ
12. การให้บริการเครื่องเล่นเกม
13. การให้บริการตู้เพลง
14. โรงงานแปรสภาพ แกะสลัก และการท�ำหัตกรรมจากงาช้าง การค้าปลีกค้า
ส่งงาช้าง และผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
เอกสารประกอบการจดทะเบียน
1. แบบ ทพ.
2. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผูป้ ระกอบพาณิชยกิจ
3. ส�ำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ
4. กรณีผู้ประกอบพาณิชยกิจมิได้เป็นเจ้าบ้านต้องแนบ
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
4.1 หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานทีต่ งั้ ส�ำนักงานใหญ่
4.2 ส� ำ เนาทะเบี ย นบ้ า นที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ใ ห้ ค วาม
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ยินยอมเป็นเจ้าบ้าน หรือส�ำเนาสัญญาเช่าโดยมีผู้ให้ความยินยอมเป็นผู้เช่า หรือ
เอกสารสิทธิ์อย่างอื่นที่ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เป็นผู้ให้ความยินยอม
4.3 แผนที่แสดงสถานที่ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจ และสถานที่ส�ำคัญบริเวณ
ใกล้เคียงโดยสังเขป
5. หนังสือมอบอ�ำนาจ
6. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนของผู้รับมอบอ�ำนาจ
7. กรณีประกอบพาณิชยกิจการขาย หรือให้เช่า แผ่นซีดี แถบบันทึก วีดีทัศน์
แผ่นวีดที ศั น์ ดีวดี ี หรือระบบดิจติ อล เฉพาะทีเ่ กีย่ วกับการบันเทิงให้สง่ ส�ำเนาหนังสือ
อนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ�ำหน่าย หรือให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของ
ลิขสิทธิ์ของสินค้าที่ขาย หรือให้เช่า หรือส�ำเนาใบเสร็จรับเงินตามประมวลรัษฎากร
หรือหลักฐานการซื้อขายจากต่างประเทศ
8. กรณีการประกอบพาณิชยกิจการค้าอัญมณี หรือเครือ่ งประดับซึง่ ประดับด้วย
อัญมณี ต้องด�ำเนินการและให้ตรวจสอบและเรียกหลักฐานแสดงจ�ำนวนเงินทุน โดย
เชิญผู้ประกอบพาณิชยกิจมาให้ข้อเท็จจริงของแหล่งที่มาของเงินทุน หรือชี้แจงเป็น
หนังสือพร้อมแนบหลักฐานดังกล่าวแทนก็ได้
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย์
การขอด�ำเนินการตาม พ.ร.บ ทะเบียนพาณิชย์ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตาม
ประเภทของการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. จดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ 50 บาท
2. จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ครั้งละ 20 บาท
3. จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
4. ขอให้ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ฉบับละ 30 บาท
5. ขอตรวจเอกสารของผู้ประกอบพาณิชย์รายหนึ่ง ครั้งละ 20 บาท
6. ขอให้เจ้าหน้าทีค่ ดั ส�ำเนาและรับรองส�ำเนาเอกสารของผูป้ ระกอบพาณิชยกิจ
ฉบับละ 30 บาท(หนึ่งค�ำขอคิดเป็นหนึ่งฉบับ)
สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์
ศูนย์บริการครบวงจร(ONE STOP SERVICE)

ชั้น 1 ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลหนองบัว
ก�ำหนดระยะเวลาการจดทะเบียนพาณิชย์ ผู้ประกอบกิจการต้องยื่นจดทะเบียน
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มประกอบกิจการค้า หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน
หรือวันเลิกประกอบกิจการ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 088-564-4503
ศูนย์บริการครบวงจร (ONE STOP SERVICE)
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งานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

การขออนุญาตประกอบกิจการ
กิจการที่ต้องยื่นค�ำขอใบอนุญาต หนังสือรับรอง
การแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตกิ าร
สาธารณสุข พ.ศ. 2535
1. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 หมวดกิจการ
- กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 13 หมวดกิจการ
- กิจการที่เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
- กิจการที่เกี่ยวกับสัตว์และผลิตภัณฑ์
- กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม
- กิจการที่เกี่ยวกับยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องส�ำอางผลิตภัณฑ์
ช�ำระล้าง
- กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร
- กิจการที่เกี่ยวกับโลหะ หรือแร่
- กิจการที่เกี่ยวกับยางยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล
- กิจการที่เกี่ยวกับไม้
- กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
- กิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ
- กิจการที่เกี่ยวกับหิน ดิน ทราย ซีเมนต์ หรือวัตถุที่คล้ายคลึง
- กิจการที่เกี่ยวกับปิโตรเลียม ถ่านหิน สารเคมี
- กิจการอื่นๆ
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการรายใดยืน่ ค�ำขอต่อใบอนุญาตหลังใบอนุญาตสิน้ อายุ
เทศบาลต�ำบลหนองบัว จะด�ำเนินการปรับค่าธรรมเนียมอัตราร้อยละ 20
2. ใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งการจัดตัง้ สถานทีจ่ ำ� หน่ายอาหารและสะสม
อาหาร
3. ใบอนุญาตการจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
4. ใบอนุญาตการจัดตั้งตลาด
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
NONGBUA MUNICIPALITY
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หลักฐานในการยื่นค�ำร้องขอใบอนุญาต
1. ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนผู้ประกอบการหรือมอบฉันทะของผู้รับใบ
อนุญาต จ�ำนวน 1 ฉบับ
2. ส�ำเนาทะเบียนบ้านผู้ประกอบการ จ�ำนวน 1 ฉบับ
3. ส�ำเนาหนังสือรับรองทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จ�ำนวน 1 ฉบับ
4. ส�ำเนาแบบแปลนการก่อสร้างตัวอาคารสถานประกอบการ จ�ำนวน 1 ฉบับ
5. ใบรับรองแพทย์ จ�ำนวน 1 ฉบับ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วต้องด�ำเนินการอย่างไร
1. ติดใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย สามารถตรวจสอบได้
2. ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ จะต้องยื่นค�ำร้องขอต่อใบอนุญาตหากมีความ
ประสงค์จะด�ำเนินกิจการต่อแต่ถา้ ไม่ประสงค์ดำ� เนินการต่อไปให้ยนื่ ค�ำร้องขอแจ้งเลิก
กิจการ
3. ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกอนุญาต

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต�ำบลหนองบัว
042-932191 โทร 088-5640289,088-564-4503
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ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลต�ำบลหนองบัว
เปิดให้บริการทุกวัน
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
การให้บริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
เปิ ด ให้ บ ริ ก ารตรวจโรคทั่ ว ไปและอุ บั ติ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น
คลิ นิ ค ทั น ตกรรม โรคความดั น โลหิ ต สู ง เบาหวาน
มะเร็งปากมดลูก สุขภาพเด็กดีและฝากครรภ์ โดยจะสับ
เปลี่ยนหมุนเวียนให้บริการด้วย
โทร. 042-129678 หรือ โทร. 088-5644501
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลต�ำบลหนองบัว
วัน/เวลา

เช้า
08.30-12.00 น.

จันทร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิคสุขภาพเด็กดี

บ่าย
13.00-16.30 น.
คลินิคผู้สูงอายุ
เยี่ยมบ้าน

สัปดาห์ที่ 2 (เด็ก 1 ปีขึ้นไป)
สัปดาห์ที่ 4 (เด็กต�่ำกว่า 1 ปี)

อังคาร

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิคโรคเบาหวาน

คลินิคไร้พุง(DPAC)

พุธ

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิคฝากครรภ์

คลินิควางแผนครอบครัว
และมะเร็งปากมดลูก
เยี่ยมบ้าน

พฤหัสบดี

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
คลินิคความดันโลหิตสูง

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน

ศุกร์

ตรวจรักษาโรคทั่วไป

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
เยี่ยมบ้าน

เสาร์-อาทิตย์
วันหยุด
นักขัตฤกษ์

เทศบาลต�ำบลหนองบัว
NONGBUA MUNICIPALITY

ตรวจรักษาโรคทั่วไป
อุบัติเหตุฉุกเฉิน
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อุบัติเหตุฉุกเฉิน
โทร.1669
นอกเวลาราชการ
(16.30-20.30 น.)
ให้รับบริการที่โรง
พยาบาลอุดรธานี
คลินิคทันตกรรม
เปิดให้บริการ
วันจันทร์-พฤหัสบดี
ตั้งแต่เวลา
08.30-15.000 น.

ด้านการการศึกษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณสมบัติผู้สมัคร
1. เด็กผูส้ มัครต้องมีภมู ลิ ำ� เนาอยูใ่ นเขตเทศบาลต�ำบลหนองบัวและพืน้ ทีใ่ กล้เคียง
2. เด็กผู้สมัครต้องมีอายุครบ 2-5 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม ของทุกปี
3. เด็กผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโร
คอื่นๆ ที่จะท�ำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
หลักฐานและเอกสารที่ต้องน�ำมาในวันสมัคร
- ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
- ส�ำเนาสูติบัตร จ�ำนวน 1 ชุด
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านเด็ก จ�ำนวน 1 ชุด
- ส�ำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา จ�ำนวน 1 ชุด
- ส�ำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จ�ำนวน 1 ชุด
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 3 ใบ
- ใบรับรองแพทย์และสมุดบันทึกสุขภาพพร้อมส�ำเนาประวัติการรับวัคซีน
- ต้องน�ำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลหนองบัว
นางพรสวรรค์ ชินวงศ์ หัวหน้าสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 083-678-6673
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนดอนหัน
นางสาวสายฝน จันทร์หอม หัวหน้าสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 084-419-7339
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลต�ำบลหนองบัว
โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส เปิดสอนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา
(อนุบาลปีที่ 1) ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส
เบอร์โทร. 089-572-6667
นายณรงค์ศักดิ์ พันชะโก ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 หนองใส

เทศบาลต�ำบลหนองบัว
NONGBUA MUNICIPALITY
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(ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วย
การจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548)

3.ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
โดยได้รับ 500 บาท/เดือน

(ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ให้
คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)

2.ลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ
โดยได้รับ 800 บาท/เดือน

(ตามระเบียบกระทรวงมหาไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

1.ลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพฯ
อายุ 60-69 ปี ได้ 600 บาท/เดือน
อายุ 70-79 ปี ได้ 700 บาท/เดือน
อายุ 80-89 ปี ได้ 800 บาท/เดือน
อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 1,000 บาท/เดือน

กระบวนการบริการประชาชน

1.แบบค�ำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ จ�ำนวน 1 ชุด
2.บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของ
รัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด
3.ทะเบียนบ้านพร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด
4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด
5.ส�ำเนาใบรับรองแพทย์ จ�ำนวน 1 ชุด

1.แบบค�ำขอขึ้นเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ จ�ำนวน 1 ชุด
2.บัตรประจ�ำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
คุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด
3.ทะเบียนบ้านพร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด
4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด

1.เป็นผู้ที่มีบัตรประจ�ำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
2.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิล�ำเนาในเขตเทศบาลต�ำบล
หนองบัว ตามทะเบียนบ้าน
3.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
4.คนพิการยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยความพิการ จะมีสิทธิได้รับเงิน เบี้ยความ
พิการในเดือนถัดไป
5.คนพิการซึ่งไม่อาจยื่นค�ำขอได้ด้วยตัวเอง อาจมอบอ�ำนาจเป็นลายลักษณ์
อักษร ให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นค�ำขอแทน
1.เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท�ำการวินิจฉัยแล้ว
2.เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีภูมิล�ำเนาในเขตเทศบาลต�ำบล
หนองบัว ตามทะเบียนบ้าน
3.มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู
หรือไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้
4.ในกรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นค�ำขอรับการสงเคราะห์ด้วย
ตนเองได้ อาจมอบอ�ำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้ผู้อุปการะมาด�ำเนินการแทนก็ได้

1.แบบค�ำขอขึ้นเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จ�ำนวน 1 ชุด
2.บัตรประจ�ำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดย
หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด
3.ทะเบียนบ้านพร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด
4.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย/ธนาคารออมสิน/ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
พร้อมส�ำเนา จ�ำนวน 1 ชุด

เอกสารประกอบ

1.เป็นผู้ที่มีอายุ 59 ปี มีสัญชาติไทยและมีภูมิล�ำเนาในเขตเทศบาลต�ำบล
หนองบัว ตามทะเบียนบ้าน
2.เป็นผู้ที่ไม่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือ
รัฐวิสาหกิจ เช่น เงินบ�ำนาญ เงินบ�ำเหน็จรายเดือน เงินเบี้ยหวัด เงินบ�ำนาญ
พิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
3.ไม่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ
4.ผู้สูงอายุยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือน
พฤศจิกายนของทุกปี
5.ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียน
ด้วยตนเองได้ อาจมอบอ�ำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นค�ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนก็ได้

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์

คู่มือประชาชนงานด้านสวัสดิการสังคม (กองสวัสดิการสังคม)
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1.หญิงตั้งครรภ์/มารดาเด็ก ที่อยู่อาศัยในครัวเรือน
ยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน/ครัวเรือน
ที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน
หรือไม่เกิน 36,000 บาท ต่อคนต่อปี
2.ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/อยู่ในความอุปการะของหน่วยงานของรัฐ

4.ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

5.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 1.แบบค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
สถานศึกษา (แบบ หพ.1)
(ตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558)

(ตามระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2560)

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์

กระบวนการบริการประชาชน

สถานศึกษาของรัฐ
1.หนังสืออนุญาตให้ประกอบกิจการหอพักจากหน่วยงานต้นสังกัด
2.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวข้าราชการของผู้บริหารสถานศึกษา
3.ระเบียบประจ�ำหอพัก
4.แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
5.ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็น
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารหรือใบรับรองการตรวจ
สอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็น
หอพัก โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี
6.แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
7.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

1.แบบลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ฯ (แบบ ดร.01) 1 ชุด
2.แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) 1 ชุด
3.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชนหญิงตั้งครรภ์/มารดาเด็ก 1 ชุด
4.ส�ำเนาทะเบียนบ้านของหญิงตั้งครรภ์/มารดาเด็ก 1 ชุด
5.ส�ำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 1 ชุด
6.ส�ำเนาใบสูติบัตรเด็กแรกเกิด (กรณียื่นหลังคลอด) 1 ชุด
7.ส�ำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (กรณีตั้งครรภ์) 1 ชุด
8.ส�ำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย/ออมสิน/ธกส.
(บัญชีของหญิงตั้งครรภ์/มารดาเด็กเท่านั้น) 1 ชุด
9.ส�ำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/บัตรผู้มีรายได้น้อย
กรณีหญิงตั้งครรภ์/มารดาเด็ก ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ให้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่ง
แทน)
(*ต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประกอบจึงจะมีสิทธิได้รับเงินช่วย
เหลือ) จ�ำนวน 1 ชุด
10.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผู้รับรองคนที่ 1 (ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) 1 ชุด

เอกสารประกอบ
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(การขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก)
(ต่อ)

กระบวนการบริการประชาชน
แบบค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
สถานศึกษา (แบบ หพ.1)
(ต่อ)

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์
สถานศึกษาเอกชน
1.ส�ำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งสถานศึกษา
2.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบ
ส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวพร้อมส�ำเนาทะเบียนบ้าน หรือเอกสาร
ที่แสดงถึงภูมิล�ำเนาของคนต่างด้าว ส�ำหรับบุคคลธรรมดาหรือ
ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งส�ำนักงานและผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ส�ำหรับนิติบุคคล
3.ส�ำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
4.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบ
ส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
5.ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล�ำเนาของคน
ต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
6.หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก
หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์ใช้อาคารตั้งหอพัก
7.ระเบียบประจ�ำหอพัก
8.แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
9.ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็น
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารหรือใบรับรองการตรวจ
สอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็น
หอพัก โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี
10.แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
11. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบ
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คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์

(ตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558)

6.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก 1.แบบค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
เอกชน
หอพักเอกชน (แบบ หพ.2)

กระบวนการบริการประชาชน
บุคคลธรรมดา
1.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบ
ส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
2.ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล�ำเนาของคน
ต่างด้าว
3.หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก
หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์ใช้อาคารตั้งหอพัก
ไม่น้อยกว่าห้าปี
4.ระเบียบประจ�ำหอพัก
5.แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก
6.ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็น
หอพัก
ตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารหรือใบรับรองการตรวจสอบ
สภาพอาคาร ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็น
หอพัก โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี
7.แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
8.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
นิติบุคคลธรรมดา
1.ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการ
เกี่ยวกับ ชื่อวัตถุประสงค์ ที่ตั้งส�ำนักงานและผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
2.ส�ำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
3.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบ
ส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
4.ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล�ำเนาของคน
ต่างด้าว
ของผู้แทนนิติบุคคล
5.หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก
หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์ใช้อาคารตั้งหอพักไม่
น้อยกว่าห้าปี
6.ระเบียบประจ�ำหอพัก
7.แผนที่โดยสังเขปแสดงที่ตั้งของหอพัก

เอกสารประกอบ
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1.แบบค�ำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักเอกชน (แบบ หพ.3)

7.การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการหอพักเอกชน

(ตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558)

แบบค�ำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
หอพักเอกชน (แบบ หพ.2)
(ต่อ)

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
เอกชน
(ต่อ)

กระบวนการบริการประชาชน

บุคคลธรรมดา
1.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบ
ส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าว
2.ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล�ำเนาของคน
ต่างด้าว
3.หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก
หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์ใช้อาคารตั้งหอพัก
ไม่น้อยกว่าห้าปี
4.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
นิติบุคคลธรรมดา
1.ส�ำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการ
เกี่ยวกับชื่อวัตถุประสงค์ ที่ตั้งส�ำนักงานและผู้มีอ�ำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล
2.ส�ำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้แทนนิติบุคคล
3.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน ส�ำเนาหนังสือเดินทาง หรือใบ
ส�ำคัญประจ�ำตัวคนต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
4.ส�ำเนาทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่แสดงถึงภูมิล�ำเนาของคน
ต่างด้าวของผู้แทนนิติบุคคล
5.หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ที่จะตั้งหอพัก
หรือเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีสิทธิ์ใช้อาคารตั้งหอพักไม่
น้อยกว่าห้าปี
6.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

8.ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างดัดแปลงอาคารเพื่อใช้เป็น
หอพักตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคารหรือใบรับรองการตรวจ
สอบสภาพอาคารว่ามีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยเพื่อใช้เป็น
หอพัก โดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี
9.แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
10.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบ

เทศบาลต�ำบลหนองบัว
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(ตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558)

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตผู้จัดการ
หอพักเอกชน

(ตามพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2558)

8.การขอใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
เอกชน

กระบวนการบริการประชาชน

1.แบบค�ำขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
(แบบ หพ.10)

1.แบบค�ำขอรับใบอนุญาตผู้จัดการหอพักเอกชน
(แบบ หพ.9)

คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับการสงเคราะห์

1.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
2.ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด�ำ
ขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
จ�ำนวน 2 รูป
4.หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้
จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพัก พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักนั้น
5.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

1.ส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวประชาชน
2.ส�ำเนาทะเบียนบ้าน
3.รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด�ำ
ขนาด 5 x 6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน
จ�ำนวน 2 รูป
4.หนังสือแต่งตั้งจากผู้ประกอบกิจการหอพักให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้
จัดการหอพัก โดยระบุชื่อหอพัก พร้อมส�ำเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการหอพักนั้น
5.เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

เอกสารประกอบ

งานด้านการร้องเรียน

การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ
ด�ำเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนทีเ่ ข้ามายัง
หน่วยงานจากช่องทางต่างๆโดยมีข้อปฏิบัติตามที่ก�ำหนดดังนี้
ความถี่
ระยะเวลาด�ำเนิน หมายเหตุ
ในการตรวจสอบ การรับข้อร้องเรียน
ช่องทาง
ช่องทาง
เพื่อประสานหา
ทางแก้ไข
ร้องเรียนด้วยตนเองเทศบาล
ทุกครั้งที่มี
ภายใน 1 วัน
ต�ำบลหนองบัว
ผู้ร้องเรียน
ท�ำการ
ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
ทุกวัน
ภายใน 1 วัน
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
ท�ำการ
www.nongbuaudon.go.th
ร้องเรียนทางโทรศัพท์
ทุกวัน
ภายใน 1 วัน
(042) 932191
ท�ำการ
ร้องเรียนทางFacebook/
ทุกวัน
ภายใน 1 วัน
nongbuaudonthani
ท�ำการ
ร้องเรียน Line
ทุกวัน
ภายใน 1 วัน
(ศูนย์รับฟังปัญหา)
ท�ำการ
ร้องเรียนผ่านประธานชุมชน

ทุกวัน

ภายใน 5 วัน
ท�ำการ

-

การบันทึกข้อร้องเรียน
กรอกแบบฟอร์มตามแบบค�ำร้องทั่วไป โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ-สกุล ผู้ร้อง
เรียน ที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ
ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึก
ข้อร้องเรียน ปรึกษาเกีย่ วกับด้านกฎหมาย สามารถติดต่อได้ทฝี่ า่ ยนิตกิ าร กองวิชาการ
และแผนงานเบอร์โทร 042-932191 เบอร์โทร 086-4695338
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ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลต�ำบลหนองบัว

ฝ่ า ยป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย
เทศบาลต�ำบลหนองบัว มีหน้าที่ในการเฝ้าระวัง
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชน ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ที่
ประชาชนแจ้งเข้ามา ดังต่อไปนี้ เช่น
1. ระงับเหตุอัคคีภัย
2. แจกจ่ายน�้ำประปาและถังน�้ำ บรรเทาภัยแล้ง
3. ขอความช่วยเหลือบ้านเรือนเสียหาย (อัคคีภยั , อุทกภัย, วาตภัย และสาธารณ
ภัยอื่นๆ)
4. อปพร.
5. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) / 1669 ฯลฯ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ส�ำคัญ ฝ่ายป้องกันฯ เทศบาลต�ำบลหนองบัว
โทร. 088-564-4502, 042-129661

เทศบาลต�ำบลหนองบัว
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สถานที่ศักดิ์สิทธิ์พระธาตุโพนทอง
ทุกวันขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 7 ชาวขอมโบราณทีบ่ วงสรวง
และจุดบั้งไฟบูชาองค์พระธาตุ เป็นประจ�ำทุกปีโดยเชื่อว่า
จะเกิดสิง่ มหัศจรรย์ขนึ้ รอบองค์พระธาตุโดยจะมีลกู แก้วส่องประกายวนเวียนไปรอบ
องค์พระธาตุซึ่งชาวบ้านถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท�ำให้ชาวบ้านพากัน ปฏิบัติสืบต่อกัน
มาเป็นเวลาหลายชัว่ อายุคน คือ การร�ำบวงสรวง การท�ำบัง้ ไฟจุดบูชาขอพรจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
พิธรี ำ� บวงสรวงพระธาตุโพนทอง จากอาสาสมัครสตรีในชุมชนต�ำบลหนองบัว
เพื่อแสดงออกถึงความเป็นน�้ำใจหนึ่งใจเดียวกันในการบูชาพระธาตุโพนทอง
พิธีแห่ข้าวพันก้อน
โดยชาวบ้านมีความเชือ่ ว่าใกล้ฤดูทำ� นา จะมีการขอพรจากองค์พระธาตุโพนทอง
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ประทานฝนในฤดูท�ำนานี้ ชาวบ้านจะพร้อมกันท�ำพิธีแห่
ข้าวพันก้อน แห่ขา้ วก้อนพร้อมกันแล้ว กล่าวค�ำป่าวร้องเทวดาและค�ำอ้อนวอนขอฝน
เพือ่ ให้ฝนตกโดยเดินไปตามทางจนถึงพระธาตุฯ และถวายแด่องค์พระธาตุและพระธรรมชัย
พิธีท�ำบุญตักบาตร
จัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนาพุทธ ท�ำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ เจริญน�้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ประชาชนผู้มาเข้า
ร่วมงาน การจัดดอกไม้ ธูป เทียน เพื่อกราบไหว้บูชา
องค์พระธาตุฯ และพระธรรมชัย
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การคัดแยกขยะ
ขยะมู ล ฝอย (Solid
Waste)หมายถึง เศษสิง่ เหลือใช้
และสิ่งปฎิกูลต่างๆ ซึ่งเกิดจาก
กิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ รวม
ถึ ง สิ่ ง อื่ น ใดที่ เ ก็ บ กวาดจากถนน
ตลาด หรือที่อื่นๆ ทั้งจากการผลิต การบริโภค การขับถ่าย
การด�ำรงชีวิต และที่อื่นๆ
การคัดแยกขยะมูลฝอย
เพื่อให้สะดวกแก่การน�ำไปก�ำจัด หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่โดยทั่วไปแยก
เป็น 4 ประเภทคือ
1. ขยะเศษอาหาร หรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่ายมีความชื้น
มาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้จ�ำกัดและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้โดย
การหมักปุ๋ย ใช้ในการเกษตรได้ตัวอย่างขยะเศษอาหาร เช่น เศษผักผลไม้ เปลือกผล
ไม้ เนื้อสัตว์ เศษอาหาร เศษไม้ เศษใบไม้ ฯลฯ
2. ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายทีจ่ ำ� เป็นต้องแยกทิง้ ต่างหาก เนือ่ งจาก
สมบัตทิ างกายภาพ เคมี และชีวภาพ เช่น ติดไฟง่าย ระเบิดได้ มีสารกัดกร่อน ขยะพิษ
ได้แก่ ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ กระป๋องยาฆ่าแมลง เครื่องส�ำอาง น�้ำมันเครื่อง ภาชนะ
น�้ำยาท�ำความสะอาดสุขภัณฑ์ ฯลฯ
3. ขยะทั่วไป เป็นขยะที่ไม่สามารถน�ำมารีไซเคิลได้ และ
ไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ขยะทัง้ 3 ประเภทข้างต้น
ท�ำให้ตอ้ งทิง้ เพือ่ ให้รถรถมาเก็บขนไปท�ำลายหรืกำ� จัดต่อไป เช่น
เศษกระจกแตก เปลือกลูกอม ซองขนม ซองบะหมี่ส�ำเร็จรูป
ฯลฯ
4. ขยะรีไซเคิล หรือขยะที่ยังใช้ได้ ขยะที่ยังใช้ได้ ขยะ
ประเภทนีบ้ างส่วนสามารถแยกน�ำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้
เป็นการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ได้แก่ แก้ว พลาสติก
กระดาษ กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องเหล็ก เศษผ้า ฯลฯ
เทศบาลต�ำบลหนองบัว
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ถังขยะ
เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดการ
ปนเปือ้ นของขยะมูลฝอยทีม่ ศี กั ยภาพในการน�ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะต้องมีการ
ตัง้ จุดรวบรวมขยะมูลฝอย (Station) และให้มกี ารแบ่งแยกประเภทของถังรองรับขยะ
มูลฝอยตามสีต่างๆ โดยมีถุงบรรจุภายในถังเพื่อสะดวกและไม้ตกหล่น หรือแพร่
กระจาย ดังนี้
สีเหลือง รองรับขยะที่สามารถน�ำมารีไซเคิลหรือขายได้ เช่น แก้ว กระดาษ
พลาสติก โลหะ
สีเขียว รองรับขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว สามารถน�ำมาหมักท�ำปุ๋ย
ได้ เช่น ผัก ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้
สีแดง รองรับขยะที่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เช่น หลอดฟลู
ออเรสเซนต์ ขวดยา ถ่านไฟฉาย กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุ
สารอันตรายต่างๆ
สีฟ้า
รองรับขยะย่อยสลายไม่ได้ ไม่เป็นพิษและไม่คุ้มค่าการรีไซเคิล เช่น
พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่ ส�ำเร็จรูป ถุงพลาสติก โฟมและฟอล์ยที่เปื้อนอาหาร
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โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
การด�ำเนินการรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (เบื้องต้น)
2.1 ผู้ที่จะสมัครเป็น อถล. ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต�่ำกว่า 7 ปีบริบูรณ์
(3) มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(4) มีความสมัครใจและมีจิตอาสาเข้ามาร่วมด�ำเนินกิจกรรมด้านการบริหาร
จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รวมถึงการปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
(5) เป็นบุคคลที่มีความเสียสละและอุทิศตัวในการท�ำงานเพื่อส่วนรวม
(6) เป็นบุคคลทีต่ ระหนักถึงการท�ำงานโดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมเป็นส�ำคัญ
(7) เป็นบุคคลที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองและผู้อื่นในการแสวงหาความรู้ และ
เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์
กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย ให้คณะกรรมการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาสาสมัครรักษ์โลกระดับท้องถิ่น เป็นผู้พิจารณารับสมัครเป็น อถล.
โดย อถล.มีบทบาทและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการจัดการสิง่ ปฏิกลู และมูลฝอย การปกป้อง
และรักษาสิ่งแวดล้อม
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(2) เฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และรายงานสถานการณ์การบริหารจัดการสิ่ง
ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทราบ
(3) สื่อสาร เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมเพื่อเสริม
สร้างจิตส�ำนึกด้านการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาสิ่ง
แวดล้อม
(4) เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การ
ปกป้องและรักษาสิง่ แวดล้อมทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใกล้เคียง หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
(5) ให้ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน
และเครือข่าย อถล. เพื่อด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม
2.2 ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เพื่อ
ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการสมัครเป็น อถล. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
เช่น Website,Socialmedia, ป้ายประกาศ, สื่อสิ่งพิมพ์, เสียงตามสาย, สื่อท้องถิ่น
ฯลฯ
2.3 ให้ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อ 2.1 ยื่นใบสมัครที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีต่ นเองมีภมู ลิ ำ� เนาอยู่ ตามแบบทีส่ ง่ มาด้วยนี้ พร้อมส�ำเนาบัตร
ประชาชน จ�ำนวน 1 ฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จ�ำนวน 2 รูป
2.4 ส�ำหรับผู้สมัครที่มีอายุต�่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองลงนาม
ยินยอมในใบสมัครด้วย
2.5 ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน อถล. ระดับท้องถิ่น พิจารณา
คุณสมบัติของผู้สมัครและขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการพิจารณาเป็น อถล. พร้อมจัดท�ำ
ทะเบียนรายชื่อ อถล. ในท้องถิ่นนั้น
2.6 ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกบัตรประจ�ำตัว อถล. ตามแบบที่
ก�ำหนด

41

เทศบาลต�ำบลหนองบัว
NONGBUA MUNICIPALITY

ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนเทศบาลต�ำบลหนองบัว
USO NET คือ การจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคม
(Universal Service Obligation) เรียกโดยย่อว่า USO เป็นหนึ่งในภารกิจหลัก
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ บริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึง
ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการพัฒนา เศรษฐกิจ สังคม อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงบริการโทรคมนาคม เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึง
การติดต่อสื่อสารโทรคมนาคมมากยิ่งขึ้น อันจะท�ำให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น
ภายใต้ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธกี ารและเงือ่ นไขในการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคม
และประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงือ่ นไขในการจัดให้มบี ริการโทรคมนาคมพืน้ ฐานโดยทัว่ ถึงและบริการเพือ่ สังคม
(ฉบับที่ 2) น�ำไปสู่การจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานที่มีคุณภาพในทุกพื้นที่
ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงและใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบัน
อินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้
ของนักเรียนในชนบท และพัฒนาการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน
และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
โดยเทศบาลต�ำบลหนองบัว ได้มีการจัดตั้งศูนย์ USO ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
คนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้บริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต พิมพ์งาน ปรินท์งาน
และอื่นๆ รวมถึงเป็นศูนย์เรียนรู้ให้แก่เยาวชน บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีขนั้ พืน้ ฐานเพือ่ น�ำไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน ซึง่ อาจมีประโยชน์ในการน�ำ
ไปใช้ในอนาคตได้
เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
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เบอร์โทรติดต่อเทศบาลต�ำบลหนองบัว

088-5644503
086-4695337
088-5640289
088-5640299
042-932195
088-5640288
088-5640298
042-932191
042-129661
088-5644501
086-4695338
086-4695339

ONE STOP
กองสวัสดิการสั้งคม
กองสาธารณสุขฯ
กองคลัง
งานพัสดุ
กองช่าง
ส�ำนักปลัด
โทรศัพท์/โทรสาร (FAX)
งานป้องกันฯ
ศูนย์บริการสาธารณสุข
กองวิชาการและแผนงาน
กองการศึกษา
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