คำนำ
เทศบาลต าบลถนนใหญ่ ถื อ เป็ น ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ที่ มี ค วามใกล้ ชิ ด กั บ
ประชาชน มี ห น้ าที่ ในการบ าบั ด ทุ กข์ บ ารุ งสุ ข ให้ กับ ประชาชนในเขตพื้ น ที่ ตาม
อ านาจหน้ าที่ ที่ ได้ บั ญ ญั ติ ไว้ต ามกฎหมาย ซึ่ งการจะให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนให้ มี
ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จาต้องมีการเผยแพร่ข้อมูล ที่จาเป็นเพื่อให้ประชาชนซึ่งเป็น
ผู้รับการบริการได้ทราบ เพื่อที่จะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เทศบาลตาบลถนนใหญ่จึงได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ในการติดต่อราชการเทศบาลตาบลถนนใหญ่ขึ้น เพื่อ เผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ แก่
ประชาชนในเขตตาบลถนนใหญ่ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และเพื่อให้สอดคล้อง
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ.๒๕๕๘
เทศบาลตาบลถนนใหญ่
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของเทศบำลตำบลถนนใหญ่
เทศบาลเป็นรูปแบบการบริหารงานส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง นอกเหนือจาก
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วน
ตาบล โครงสร้างแบ่ งเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกฝ่ายการเมืองที่มาจากการเลื อกตั้งของ
ประชาชนโดยตรง ได้แก่ นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
นายกเทศมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหาร มีอานาจหน้าที่ตามที่กาหนดไว้
ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมี
- รองนายกเทศมนตรี
๒ คน
- เลขานุการนายกเทศมนตรี ๑ คน
- ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๑ คน
อำนำจหน้ำที่ของนำยกเทศมนตรี
๑. กาหนดนโยบายโดยไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย และรับ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
ราชการของเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย
๒. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล
๓. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
๔. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ
๖. ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อื่ น ตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ละ
กฎหมายอื่น
สมาชิกสภาเทศบาลในฐานะฝ่ ายนิ ติบั ญ ญั ติให้ ความเห็ นชอบแผนพั ฒ นา
เทศบาล เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี และเพิ่มเติม การแต่งตั้งคณะกรรมการสภา
เทศบาลฝ่ายต่างๆ ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
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ส่วนที่สอง ได้แก่ ฝ่ายประจา คือ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็น
ฝ่ายปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการในงานประจา
กำรแบ่งส่วนรำชกำรเพื่อรองรับอำนำจหน้ำที่ และภำรกิจของเทศบำลตำบลถนนใหญ่
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน
โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่
๑.สำนักปลัดเทศบำล
๑.สำนักปลัดเทศบำล
๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑.๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑.๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๑.๒ งานนโยบายและแผน
๑.๑.๓ งานป้ อ งกั น และบรรเทา
๑.๑.๓ งานป้ อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย
สาธารณภัย
๑.๑.๔ งานทะเบียนราษฎร
๑.๑.๔ งานทะเบียนราษฎร
๑.๑.๕ งานการเจ้าหน้าที่
๑.๑.๕ งานการเจ้าหน้าที่
๒. กองคลัง
๒. กองคลัง
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานการคลัง
๒.๑ ฝ่ายบริหารงานการคลัง
๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๑.๑ งานการเงินและบัญชี
๒.๑.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒.๑.๒ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๒.๑.๓ งานจัดเก็บรายได้
๒.๑.๓ งานจัดเก็บรายได้
๓. กองช่ำง
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๓.๑.๑ งานก่อสร้าง ออกแบบ
และควบคุมอาคาร
๓.๑.๒ งานสาธารณูปโภค
๓.๑.๓ งานผังเมือง

๓. กองช่ำง
๓.๑ ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
๓.๑.๑ งานก่อสร้าง ออกแบบ
และควบคุมอาคาร
๓.๑.๒ งานสาธารณูปโภค
๓.๑.๓ งานผังเมือง
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โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังปัจจุบัน
๔. กองกำรศึกษำ
๔.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
๔.๑.๑ งานส่งเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
๔.๑.๒ งานกิจการศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียน
๕. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๕.๑.๑ งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
๕.๑.๒ งานรักษาความสะอาด
๖. กองสวัสดิกำรสังคม
๖.๑ ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๖.๑.๑ งานธุรการ
๖.๑.๒ งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
๖.๑.๓ งานสังคมสงเคราะห์
๖.๑.๔ งานส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาสตรี

โครงสร้ำงตำมแผนอัตรำกำลังใหม่
๔. กองกำรศึกษำ
๔.๑ ฝ่ายบริหารการศึกษา
๔.๑.๑ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
๔.๑.๒ งานกิจการศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน
๕. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
๕.๑.๑ งานอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม
๕.๑.๒ งานรักษาความสะอาด
๖. กองสวัสดิกำรสังคม
๖.๑ ฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
๖.๑.๑ งานธุรการ
๖.๑.๒ งานสวัสดิการและพัฒนา
ชุมชน
๖.๑.๓ งานสังคมสงเคราะห์
๖.๑.๔ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

๑. สำนักปลัดเทศบำล มีหัวหน้าสานักปลัดเทศบาล เป็นหัวหน้ารับผิดชอบ
งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ การประชุมประชาคม การประชุมสภาเทศบาล การ
ประชุ ม พนั ก งานเทศบาล พนั ก งานจ้ า ง งานรั ฐ พิ ธี งานทะเบี ย นราษฎร งาน
บริหารงานบุคคล งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย งานการเลือกตั้งผู้บริหารและ
สมาชิกสภาเทศบาล และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
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๒. กองคลัง มีผู้อานวยการกองคลัง เป็นหัวหน้ารับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ
รับ – เบิกจ่ายเก็บรักษาเงิน การจัดทาและตรวจฎีกาการเบิกจ่ายของส่วนราชการ
ต่างๆ
๓. กองช่ำ ง มีผู้ อานวยการกองช่าง เป็ น หั ว หน้ ารับ ผิ ดชอบเกี่ยวกั บงาน
ก่ อ สร้ า ง ซ่ อ มแซม บ ารุ ง ดู แ ล รั ก ษาสิ่ ง สาธารณะประโยชน์ สาธารณู ป โภค
สาธารณูปการ การขออนุญาตปลูกสร้าง เคลื่อนย้ายต่อเติม ดัดแปลงอาคาร และงาน
อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๔. กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้ารับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การออกกาลังกาย การป้องกันยาเสพติด การ
ดูแลรักษาความสะอาด การป้องกันและควบคุมโรค และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๕. กองกำรศึกษำ มีผู้อานวยการกองศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบงานเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริม รักษา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม
และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
๖. กองสวัสดิกำรสังคม มีผู้อานวยการกองสวัสดิการสั งคม เป็นหัวหน้า
รับผิดชอบงานสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
และการส่งเสริมอาชีพ การพัฒนาชุมชน และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
กำรให้บริกำรด้ำนทะเบียนรำษฎร
ข้อมูลด้านประชากร เป็นสิ่งสาคัญในการพัฒนาชุมชนในหลายๆด้าน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีไว้ให้พร้อม เพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒนา โดยเฉพาะ
เทศบาล กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ที่จะให้บริการด้านทะเบียนราษฎร (ตาม
อานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ โดยอาศัยพระราชบัญญัติการทะเบียน
ราษฎร พ.ศ.๒๕๓๔ เทศบาลตาบลถนนใหญ่ ให้บริการทะเบียนราษฎรโดยใช้สานัก
ทะเบียนอาเภอเมืองลพบุรีในการให้บริการ ดังนี้
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กำรแจ้งเกิด
๑. คนเกิดในบ้าน ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิด

- หน้าที่ของผู้แจ้งคนเกิดในบ้าน – เจ้าบ้าน หรือ บิดา มารดาหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย
- ระยะเวลาแจ้ง ๑๕ วัน นับแต่วันที่เกิด
หลักฐำนที่ต้องมำแจ้ง
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง หรือบัตรประจาตัวประชาชนของบิดา
หรือมารดา
- ใบสาคัญการสมรสของบิดา มารดา (ถ้ามี)
๒. คนเกิดนอกบ้าน ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนเกิด
นอกบ้าน หรือท้องที่ที่พึงแจ้งได้
- หน้าที่ของผู้แจ้งเกิดนอกบ้าน บิดาหรือมารดา
- ระยะเวลาการแจ้ง ๑๕ วัน นับแต่วันที่เกิด ในกรณีจาเป็นไม่อาจ
แจ้งได้ตามกาหนด ให้แจ้งภายหลังได้ แต่ต้องไม่เกิน ๓๐ วัน นับแต่เกิด
- หลั กฐานที่ต้องน ามาแจ้ ง ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ แจ้งหรือบัตร
ประจาตัวประชาชนของบิดา มารดา
- หนังสือรับรองการเกิดจากสถานพยาบาล (ถ้ามี)
- ใบสาคัญการสมรสของ บิดา มารดา (ถ้ามี)
กำรแจ้งตำย
๑. คนตายในบ้าน ให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่มีคนตาย

- หน้าที่ของผู้แจ้งคนตายในบ้าน เจ้าบ้าน
- ในกรณีที่ไม่มีเจ้าบ้าน ให้ผู้พบศพแจ้งระยะเวลาแจ้ง ๒๔ ชั่วโมง
๑. นับแต่วันตาย
๒. นับแต่เวลาที่พบศพ
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หลักฐำนที่ต้องนำมำแจ้ง
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจาตัวประชาชนผู้แจ้ง
๒. หนังสือรับรองการตาย บัตรประจาตัวประชาชนผู้ตาย (ถ้ามี)
๓. หนังสือชันสูตรพลิกศพ (ถ้ามี)
๔. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน ที่คนตายมีชื่อ และรายการบุคคล
(ถ้ามี)
๕. ท.ร.๔ (ซึ่งออกจากกานันหรือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ผู้ตายมีชื่ออยู่)
๒. คนตายนอกบ้านให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่จะพึงแจ้งได้

- หน้าที่ของผู้แจ้งคนตายนอกบ้านบุคคลไปกับผู้ตายหรือู้พบศพ
- ระยะเวลาการแจ้ง ๒๔ ชั่วโมง นับแต่วันที่ตายหรือพบศพ
- หลักฐานที่ต้องนามาแจ้งเช่นเดียวกับ ข้อ ๑
กำรแจ้งย้ำยที่อยู่
๑. การแจ้งย้ายออก เมื่อมีผู้อยู่ในบ้านที่อยู่ ออกจากบ้าน หน้าที่ของผู้แจ้ง
การย้ายออก คือ เจ้าบ้าน
- ระยะเวลาแจ้ง ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้านย้ายออก
หลักฐำนที่ต้องนำมำแจ้ง
๑. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจาตัวประชาชนผู้แจ้ง
๒. การแจ้งย้ายเข้ามี ๒ กรณี และเมื่อมีผู้แจ้งที่อยู่เข้ามาอยู่ในบ้าน หน้าที่
ของผู้แจ้งการย้ายเข้า คือ เจ้าบ้าน
๒.๑ การย้ายเข้าปกติ
หลักฐำนที่ต้องนำมำแจ้ง
๑. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน บ้านที่จะแจ้งการย้ายเข้า
๒. บัตรประจาตัวประชาชนผู้แจ้ง
8

๓. ใบแจ้งการย้ ายที่ อยู่ ตอนที่ ๑ และ ตอนที่ ๒ ระยะเวลาการแจ้ ง

๑๕ วัน นับแต่วันที่ย้ายออก
๔. ไม่เสียค่าธรรมเนียม
๒.๒ การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางผู้ย้ายที่อยู่จะเป็นผู้แจ้งการย้ายออกและ
ย้ายเข้า โดยแจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งแห่งท้องที่ที่ไปอยู่ใหม่
หลักฐำนที่ต้องนำมำแจ้ง
๑. บัตรประจาตัวประชาชนผู้แจ้งย้ายเข้าและเจ้าบ้าน
๒. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ต้องการย้ายเข้า
๒.๓ การแจ้งย้ายออกโดยมาทราบที่อยู่ของคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หน้าที่ของผู้อยู่ในบ้าน เจ้าบ้าน
ระยะเวลาการแจ้ ง เมื่ อ ผู้ อ ยู่ ในบ้ านไปอยู่ที่ อื่ น เกิน ๑๘๐ วัน โดยไม่
ทราบว่ า ผู้ นั้ น ไปอยู่ ที่ ใด ให้ แ จ้ ง ย้ า ยออกภายใน ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ครบก าหนด
๑๘๐ วัน
หลักฐำนที่ต้องนำมำแจ้ง
๑. บัตรประจาตัวประชาชนของผู้แจ้ง
๒. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
กำรแจ้งเกี่ยวกับบ้ำน
- ในเขตประกาศใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผัง
เมือง บ้านเรือน อาคาร ที่จะปลูกสร้างต้องได้รับอนุญาตแบบแปลนก่อน และจะสร้าง
เกินกว่าแบบที่ได้รับอนุญาตไม่ได้
- สถานที่ยื่นคาร้อง สานักงานเทศบาล ศาลาว่าการเมืองพัทยา สานักงาน
เขต ศาลาว่า การกรุงเทพมหานคร หรือองค์การบริหารส่วนตาบลแล้วแต่กรณี

9

กำรขอเลขประจำบ้ำน
ให้ ทุกบ้ านมี เลขประจ าบ้ าน บ้ านใดยั งไม่มีเลขประจาบ้ านให้ แจ้งต่อนาย
ทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขประจาบ้าน ระยะเวลาที่แจ้งภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่
สร้างเสร็จ หน้าที่ของผู้แจ้ง เจ้าบ้าน
หลักฐำนที่ต้องนำมำแจ้ง
๑. สาเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจาตัวประชาชน
๓. ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (แบบ อ.๑) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ปลูกสร้าง สัญญา ซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ เป็นต้น
๔. เอกสารสิทธิที่ดิน (เช่น ภบท.๕, สัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์, นส.๓ หรือโฉนด
เป็นต้น) กรณีไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน
มาแสดง
๕. ใบรั บ แจ้ ง เกี่ ย วกั บ บ้ า นที่ ผู้ ใหญ่ บ้ า น หรื อ ก านั น เป็ น ผู้ อ อกให้ เพื่ อ
ดาเนินการแจ้งการปลูกสร้างบ้านใหม่ ขอกาหนดเลขหมายประจาบ้าน
กำรรื้อบ้ำน
ซึ่งมีเลขประจาบ้านโดยไม่ประสงค์จะปลูกบ้านในที่ดินนั้นอีกต่อไป หรือรื้อ
เพื่อไปปลูกที่อื่นให้แจ้งต่อนายทะเบียนผู้รับแจ้งเจ้าอาคาร ระยะเวลาแจ้งภายใน ๑๕
วัน นับแต่วันรื้อเสร็จ
หลักฐำนทีต่ ้องนำมำแจ้ง
๑. บัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าบ้าน
๒. สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๓. ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร โดยเทศบาลเป็นผู้ออกให้
๔. เอกสารสิทธิที่ดิน (เช่น ภบท.๕, สัญญาเช่าที่ธรณีสงฆ์, นส.๓ หรือโฉนด เป็นต้น)
๕. ใบรั บ แจ้ ง เกี่ ย วกั บ บ้ า นที่ ผู้ ใ หญ่ บ้ า น หรื อ ก านั น เป็ น ผู้ อ อกให้ เพื่ อ
ดาเนินการแจ้งการรื้อบ้าน
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กำรขอเพิ่มชื่อ
๑. คนสั ญ ชาติ ไทยตกส ารวจ พ.ศ.๒๔๙๙ ให้ ยื่ น คาร้องต่ อนายทะเบี ย น
อาเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้ร้องมีภูมิลาเนาอยู่ในปัจจุบัน
๒. คนสัญชาติไทยมีหลักฐานขอเพิ่มชื่อตามหลักฐานต่างๆดังนี้
๒.๑ เพิ่มชื่อตามสูติบัตร (อาเภอหรือเทศบาล)
๒.๒ เพิ่มชื่อตามใบแจ้งย้ายที่อยู่ ให้ยื่นคาร้องแห่งท้องที่ที่ประสงค์จะขอ
เพิ่มชื่อ (อาเภอหรือเทศบาล)
๒.๓ เพิ่มชื่อตามทะเบียนบ้านให้ยื่นคาร้องแห่งท้องที่ที่เคยมีชื่ออยู่ใน
ทะเบียนบ้านครั้งสุดท้าย
๓. คนมีสัญชาติไทย กลับจากต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ
๔. คนต่างด้าว (ยกเว้น ลาว พม่า กัมพูชา) ที่ต้องการมีชื่อในประเทศไทย
และพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรกับสามีหรือภรรยาคนไทย
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน

๑๕ นาที/ราย

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
งานทะเบียนราษฎร สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลถนนใหญ่
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
สานักทะเบียนอาเภอเมืองลพบุรี
เวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ
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กำรช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุสำธำรณภัย
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน
ทันทีที่ได้รับแจ้ง
เวลำเปิดให้บริกำร
ตลอดเวลา
กำรสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน
๓ ชั่วโมง/ราย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลถนนใหญ่
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
สานักปลัดเทศบาลตาบลถนนใหญ่ ๐๓๖ – ๔๑๑๕๔๖ ต่อ ๑๒2
เวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ
กำรให้บริกำรด้ำนกำรคลัง
การบริห ารงานองค์กรให้ ป ระสบผลส าเร็จ ตามเป้ าหมายที่ วางไว้ จะต้อ ง
อาศัยองค์ป ระกอบที่ส าคัญ ได้แก่ งบประมาณ บุ คลากร เครื่องมือเครื่องใช้ และ
วิธีการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่จะนามาใช้ในการก่อให้ เกิด
ผลงาน กิจ กรรม โครงการ ต่ างๆ ของเทศบาลต าบลถนนใหญ่ ก็ต้ อ งด าเนิ น การ
ภายใต้งบประมาณเช่นกัน ดังนั้น การหารายได้หรืองบประมาณที่จะนามาใช้ในการ
บริหารงานสาธารณะ ตามอานาจหน้ าที่ของเทศบาลที่กาหนดไว้ตามกฎหมาย จึงมี
ความส าคั ญ โดยเฉพาะภาษี ป ระเภทต่ า งๆ ที่ เทศบาลต าบลถนนใหญ่ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการจัดเก็บดังนี้
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 ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างกับ
ส่ ว นต่ อ เนื่ อ งที่ ใช้ ร่ ว มกั บ โรงเรื อ น เช่ น บ้ านเช่ า อาคาร ร้ านค้ า ตึ ก แถว บริ ษั ท
ธนาคาร โรงแรม แฟลต ค่ารายปี หมายถึง จานวนเงินซึ่งทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้
ในปีหนึ่งๆ ค่าภาษี คิดเป็นอัตรา ร้อยละ ๑๒.๕ ของค่ารายปี
กำรยื่นแบบประเมินและกำรชำระภำษี
๑. เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับ มอบอานาจยื่น แบบแสดงรายการทรัพย์สิ น
(ภ.ร.ด.๒) ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งประเมิน (ภ.ร.ด.๘)
๓. ชาระค่าภาษีภายในกาหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งตามแบบ ภ.ร.ด.๘
กำรอุทธรณ์
หากผู้รับการประเมินไม่พอใจในการประเมิน ให้ยื่นคาร้องขออุทธรณ์ ภายใน
๑๕ วัน นับแต่วันรับแบบแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘)
อัตรำโทษและค่ำปรับ
๑. ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท
๒. ผู้ ใดยื่ น แบบแสดงรายการไม่ ถู ก ต้ อ งตามความจริ งหรื อ ไม่ บ ริ บู ร ณ์ มี
ความผิดระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๓. ชาระค่ าภาษี เกิน กาหนด ๓๐ วัน นับ แต่ วันถัด จากวัน ที่ได้ รับแจ้งการ
ประเมินให้เสียเงินเพิ่ม ดังนี้
ภายใน ๑ เดือน เพิ่ม ๒.๕% ของค่าภาษี
ภายใน ๒ เดือน เพิ่ม ๕% ของค่าภาษี
ภายใน ๓ เดือน เพิ่ม ๗.๕% ของค่าภาษี
ภายใน ๔ เดือน เพิ่ม ๑๐% ของค่าภาษี
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เกินกว่า ๔ เดือน ดาเนินการตามกฎหมาย
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน

๕ นาที/ราย

 ภำษีบำรุงท้องที่
เป็นภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ซึ่งหมายรวมถึงพื้นที่ที่
เป็นภูเขา และที่มีน้าด้วย ชาระภาษีตามราคาปานกลางของที่ดิน ที่ดินว่างเปล่า หรือ
ไม่ได้ทาประโยชน์จะต้องเสียภาษีเป็น ๒ เท่า ของอัตราปกติ
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรที่ดินและชำระภำษี
๑. ให้เจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินและชาระ
ภาษีบารุงท้องที่ ปีละครั้ง ตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปี
๒. ผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่ หรือเนื้อที่ของที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้
ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่โอน
กำรลดหย่อนและกำรยกเว้นภำษีบำรุงท้องที่
๑. ที่ดินแปลงที่เจ้าของปลูกบ้านอยู่อาศัย โดยไม่ทาการค้าหรือให้ เช่าแต่
อย่างใดทั้งสิ้น ลดหย่อนได้ไม่เกิน ๔๐๐ ตารางวา ส่วนที่เกิน ๔๐๐ ตารางวา ต้องเสีย
ภาษีในอัตราที่กาหนด
๒. ที่ดินที่เจ้าของปลูกบ้านให้เช่าหรือปลูกบ้านทาการค้า และได้เสียภาษี
โรงเรือนและที่ดินแล้ว จะได้รับการยกเว้นภาษีบารุงท้องที่ในส่วนที่อาคารนั้นตั้งอยู่
อัตรำโทษและค่ำปรับ
๑. ไม่ยื่นแบบภายในกาหนดเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของภาษี
๒. ยื่นรายการไม่ถูกต้องทาให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของค่า
ภาษีประเมินเพิ่มเติม
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๓. ชี้เขตแจ้งจานวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มอีก

๑ เท่า ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
๔. ชาระภาษีเกินกาหนดวันที่ ๓๐ เมษายน ต้องเสียเงินเพิ่ม ๒๔% ต่ อปี
ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน

๕ นาที/ราย

 ภำษีป้ำย
เป็ น ภาษี ที่ จั ด เก็ บ จากป้ ายแสดงชื่ อ ยี่ ห้ อ หรือ เครื่อ งหมายการค้ าหรื อ
โฆษณา หรือกิจ การอื่น เพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ด้วย
อักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
อัตรำภำษี
๑. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา ๓ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๒. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับ ภาพ และหรือ
เครื่องหมายอื่น คิดอัตรา ๒๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร
๓. ป้ายดังต่อไปนี้คิดอัตรา ๔๐ บาท ต่อ ๕๐๐ ตารางเซนติเมตร ป้ายที่ไม่มี
อักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่ องหมายใดๆหรือไม่ ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือ
ทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ
๔. ป้ ายที่ ค านวณพื้ น ที่ แ ละประเภทของป้ ายแล้ วเสี ยภาษี ที่ ต่ ากว่า ๒๐๐
บาท ให้เสียในอัตรา ๒๐๐ บาท
กำรยื่นแบบประเมินและกำรชำระภำษี
๑. เจ้ า ของป้ า ยซึ่ ง จะต้ อ งเสี ย ภาษี ป้ า ย ยื่ น แบบแสดงรายการภาษี ป้ า ย
ตั้งแต่เดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี โดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้ง
หรือแสดงในปีแรกต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน ๑๕ วัน นับจากวันติดตั้ง และให้
เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือแสดงจนถึงสิ้นปี
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๒. ชาระภาษี ป้ ายภายใน ๑๕ วั น นั บ แต่ วั น ที่ ได้ รั บ แจ้งการประเมิ น จาก

พนักงานเจ้าหน้าที่
กำรอุทธรณ์
ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้รับการแจ้งการประเมินแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง ให้
ยื่นคาร้องอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการแจ้งการประเมิน
อัตรำโทษและค่ำปรับ
๑. ไม่ยื่น แบบแสดงรายการภาษี ป้ายในเดือนมีน าคม หรือหลังติดตั้งป้าย
๑๕ วัน เสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของค่าภาษี
๒. ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทาให้ค่าภาษีน้อยลง ต้อง
เสียเงินเพิ่ม ๑๐% ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
๓. ไม่ช าระเงิน ภายใน ๑๕ วัน นั บ แต่วั นที่ ได้รับ การประเมิ น เสีย เงินเพิ่ ม
๒% ต่อเดือน ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน
๔. ผู้ใดจงใจไม่ ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ป้ าย ต้องระวางโทษปรับตั้ งแต่
๕,๐๐๐ – ๕๐,๐๐๐ บาท
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน
๕ นาที/ราย
 ค่ำธรรมเนียมขยะมูลฝอย
๑. ตามเทศบัญ ญัติเทศบาลตาบลถนนใหญ่ เรื่อง การกาจัดสิ่งปฏิกูลและ
มูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๒
สิ่งปฏิกูล หมายถึง อุจจาระหรือปัสสาวะและรวมถึงสิ่งอื่นใด อันเป็นสิ่ง
โสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
มูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษวัตถุ ถุงพลาสติก
ภาชนะใส่อาหาร เถ้า
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มูลสัตว์ ซากสัตว์ หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชน
การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขตเทศบาลตาบลถนนใหญ่เป็นหน้าที่
ของเทศบาล
ตาบลถนนใหญ่ และห้ามผู้ใดดาเนิน การรับจ้างเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่ ง
ปฏิกูลจากสถานที่ อาคารหรือเคหะสถานซึ่งอยู่ในเขตเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
ของเทศบาล
๒. การกาจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
๒.๑ ผู้ครอบครองสถานที่ อาหาร และเคหะสถาน ต้องจัดให้มีที่รับมูล
ฝอยภายในอาคาร สถานที่ หรือเคหะสถานในความครอบครองของตน
๒.๒ ที่รองรับมูลฝอยต้องไม่รั่ว มีฝาปิดมิดชิด กันแมลงวันและสัตว์ต่างๆ
๒.๓ ผู้ครอบครองสถานที่ อาคารหรือเคหะสถาน ต้องดูแล รักษาบริเวณ
สถานที่ อาคารหรือเคหะสถานในความครอบครองของตน ไม่ให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
หรือสิ่งเปรอะเปื้อนที่ขัดต่อสุขภาพ
๒.๔ ห้ ามผู้ใด ถ่าย เททิ้ง หรือทาให้มีมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือสิ่งเปรอะ
เปื้อนในทางสาธารณะ เช่น ถนน ซอย ตรอก แม่น้าลาคลอง คู
๒.๕ ห้ามผู้ใดนาสิ่งปฏิกูลทิ้งบนทางสาธารณะ หรือที่สาธารณะอื่นใด
เว้นแต่จะได้ใส่ภาชนะหรือที่มิดชิด ไม่ให้สิ่งปฏิกูลมีกลิ่นเหม็นหรือรั่วออกมาข้างนอก
๒.๖ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่ายอุจจาระหรือปัสสาวะลงในที่สาธารณะหรือสถานที่
สาธารณะ ซึ่งมิใช่สถานที่ที่เทศบาลตาบลถนนใหญ่ได้จัดไว้ให้
๒.๗ ห้ามมิให้ผู้ใดทาการขน คุ้ย เขี่ย หรือขุดมูลฝอยในที่รองรับ
รถขน หรือสถานที่ถ่ายเท เก็บ หรือพักสิ่งปฏิกูลของเทศบาลตาบลถนนใหญ่
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อัตรำค่ำธรรมเนียม
ผู้ใดประสงค์จะให้เทศบาลตาบลถนนใหญ่ จัดเก็บขยะมูลฝอยต้องแจ้งความ
ประสงค์ได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีอัตราค่าธรรมเนียม ดังนี้
๑. วันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร
เดือนละ ๔๐ บาท
๒. วันหนึ่งเกิน ๒๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐ ลิตร เดือนละ ๘๐ บาท
๓. วันหนึ่งเกิน ๔๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๖๐ ลิตร เดือนละ ๑๒๐ บาท
๔. วันหนึ่งเกิน ๖๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๘๐ ลิตร เดือนละ ๑๖๐ บาท
๕. วันหนึ่งเกิน ๘๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ลิตร เดือนละ ๒๐๐ บาท
๖. วันหนึ่งเกิน ๑๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๒๐๐ ลิตร เดือนละ ๓๕๐ บาท
๗. วันหนึ่งเกิน ๒๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๓๐๐ ลิตร เดือนละ ๕๐๐ บาท
๘. วันหนึ่งเกิน ๓๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๔๐๐ ลิตร เดือนละ ๖๕๐ บาท
๙. วันหนึ่งเกิน ๔๐๐ ลิตร แต่ไม่เกิน ๕๐๐ ลิตร เดือนละ ๘๐๐ บาท
บทกำหนดโทษ
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเทศบัญญัติเทศบาลตาบลถนนใหญ่ เรื่อง การกาจัด
สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท
 กำรจดทะเบียนพำณิชย์
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน

๑๒ นาที/ราย

 กำรขออนุญำตทำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน
๑๑ นาที
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองคลัง เทศบาลตาบลถนนใหญ่
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
กองคลัง เทศบาลตาบลถนนใหญ่ โทรศัพท์ ๐๓๖-๔๒๖๗๙๗ ต่อ 125
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เวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ
กำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์
ในสังคม ชุมชน จะมีกลุ่มประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไป
ทั้งองค์ประกอบของสรีระร่างกาย อายุ ผิวพรรณ การศึกษา ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งความ
แตกต่างกันดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อการดารงชีพและการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจ
สั ง คม โดยเฉพาะผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร ผู้ ติ ด เชื้ อ เอดส์ เทศบาลต าบลถนนใหญ่ ก็
ประกอบไปด้วยประชากรลักษณะดังกล่าวเช่น กัน ซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลือตาม
กฎหมาย
ควำมหมำย
ผู้สู งอำยุ หมายความว่า บุ ค คลซึ่งมีอายุ เกิ นหกสิ บปี บ ริบู รณ์ ขึ้น ไปและมี
สัญชาติไทย
คนพิกำร หมายความว่า คนพิการที่จดทะเบียนคนพิการตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ. ๒๕๓๔
ผู้ป่วยเอดส์ หมายความว่า ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รั บรองและทาการวินิจฉัย
แล้ว
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำร
คนพิการซึ่งจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบั ตรประจ าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริมและพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคนพิการ
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๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเครำะห์กรณีสูงอำยุ
๑. มีสัญชาติไทย และมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่ว ยงานนของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ เช่น เบี้ยหวัด บานาญ ฯลฯ
ผู้ป่วยเอดส์
ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์ให้ยื่นคา
ขอต่อนายกเทศมนตรีตาบลถนนใหญ่ ในระหว่างวันและเวลาราชการ
ในกรณี ผู้ ป่ ว ยเอดส์ ไม่ ส ามารถเดิน ทางมายื่ น คาขอรับ การสงเคราะห์ ด้ว ย
ตนเองได้ จะมอบอานาจให้ผู้อุปการะมาดาเนินการแทนก็ได้
เมื่อผู้ป่วยเอดส์มายื่นคาขอรับการสงเคราะห์ให้พนักงานฯออกไปตรวจสภาพ
ความเป็ น อยู่ ข องผู้ รั บ การสงเคราะห์ ว่ า เป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ส มควรจะได้ รั บ การ
สงเคราะห์หรือไม่ จากนั้นนารายชื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ และเบิกจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพให้ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไป นับจากวันที่ยื่นคาขอรับการสงเคราะห์
กำรอนุมัติรำยชื่อและกำรจ่ำยเงิน
๑. ตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วเสนอ
ต่อนายกเทศมนตรีเพื่อลงนามในประกาศรายชื่อ
๒. นารายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจัดทาบัญชีผู้มี
สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์แล้วปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน
ณ สานักงานเทศบาลตาบลถนนใหญ่หรือที่อื่นๆตามที่เทศบาลกาหนด
๓. นารายชื่อที่อนุมัติแล้วมาตรวจสอบสถานะการดารงชีวิตอยู่และจ่ายเงิน
เบี้ยยังชีพให้ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน สาหรับผู้สูงอายยุมีการจ่ายเงินแบบอัตรา
ขั้นบันได ดังนี้
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อายุ ๖๐ - ๖๙ ปี ได้รับ
อายุ ๗๐ – ๗๙ ปี ได้รับ
อายุ ๘๐ – ๘๙ ปี ได้รับ
อายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป ได้รับ

๖๐๐ บาท
๗๐๐ บาท
๘๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท

ระยะเวลำของกำรรับลงทะเบียนผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ป่วยเอดส์
เทศบาลตาบลถนนใหญ่ จะดาเนิ น การรับ ขึ้นทะเบียนผู้สู งอายุในระหว่าง
วันที่ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน ของทุกปี ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลถนนใหญ่
โดยกาหนดให้ คนพิการที่มีบัตรคนพิการ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ ๕๙ ปี บริบูรณ์
(นับอายุถึง ๓๐ กันยายน ของปีนั้น) มาติดต่อขอลงทะเบียน และจะเป็นผู้มีสิทธิ รับ
เบี้ยยังชีพในเดือนตุลาคมของปีถัดไป
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลถนนใหญ่
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลถนนใหญ่
เวลำเปิดให้บริกำร
วั น จั น ทร์ ถึ ง วั น ศุ ก ร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ –
๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ
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กำรให้บริกำรด้ำนกำรสำธำรณสุข
กำรยื่นขอใบอนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ผู้ขออนุญาตยื่นคำขออนุญำตประกอบกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ
พร้อมเอกสำร เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร

ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจพื้นที่ และสถำนที่ตั้ง
ประกอบกิจกำร

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต

ผู้ขออนุญำตชำระค่ำธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญำต
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
๒. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ใบจดทะเบียน
ร้านค้า (กรณีที่มี)
๓. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับ
มอบอานาจกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน

๗ วัน/ราย

กำรยื่นขอใบอนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนที่สะสมอำหำร
ขั้นตอนกำรให้บริกำร
ผู้ขออนุญำตยื่นคำขออนุญำตจัดตั้งสถำนที่จำหน่ำยอำหำรและสถำนที่
สะสมอำหำร พร้อมเอกสำร เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร

ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องร่วมออกตรวจพื้นที่

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำออกใบอนุญำต

ผู้ขออนุญาตชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต
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เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
๑. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
๒. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณีที่มี)
๓. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับ
มอบอานาจกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วยตนเอง
ระยะเวลำกำรให้บริกำรประชำชน

๗ วัน/ราย

กำรแก้ไขเหตุรำคำญ/เรื่องร้องเรียนต่ำงๆ
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขฯ พ.ศ.๒๕๓๕
เรื่องร้องเรียน (เขียนคำร้อง/โทรศัพท์/จดหมำย/อื่นๆ)
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตำมคำร้อง
แจ้งผลกำรตรวจสอบให้ผู้ร้องทรำบ ไม่เกิน ๕ วัน
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นสั่งให้ปรับปรุง/แก้ไข ตำมอำนำจหน้ำที่
- ระงับ ปรับปรุง แก้ไข (พร้อมแจ้งผู้ร้องเรียน)
- พักใช้ เพิกถอน ใบอนุญำต
- ดำเนินคดีตำมกฎหมำย
- อื่นๆ
ติดตำมและประเมินผล
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กำรจัดเก็บขยะมูลฝอยประจำตำบลถนนใหญ่
รถบรรทุกขยะทะเบียน ๘๑-๗๗๗๘ ลพบุรี หรือ รถบรรทุกอัดท้ำยหมำยเลข
ทะเบียน ๘๒-๔๘๘๙ ลพบุรี
วันจันทร์และพฤหัสบดี
สถานที่ ลานวัดถนนแค บ้านถนนแค หมู่ ๓-๔ หมู่บ้านรวยเลิศอพาร์ทเมนท์ ซอยร่ม
จิตร ซอยร่มเย็น ซอยละโว้ ๗๓
วันอังคารและศุกร์
สถานที่ บ้านโคกพุทรา หมู่บ้านถนนแคทาวน์เฮาส์ หมู่บ้านรวยเลิศ สิรัญญาโครงการ
๓ ถนนแค ซอย ๑ ตลาดนัด
วันพุธและเสาร์
สถานที่ ถนนใหญ่ ซอยจักรสาน ซอยฟอร์ยู ซอยภูขาว ซอยกลัดงาม ซอยนกกะทา
ซอยกรมป่าไม้ ซอยสองพี่น้อง วัดมงคลประสิทธิ์
รถบรรทุ ก ขยะอั ด ท้ ำ ยทะเบี ย น ๘๒-๑๕๖๒ ลพบุ รี หรื อ รถบรรทุ ก อั ด ท้ ำ ย
หมำยเลขทะเบียน ๘๒-๔๘๘๙ ลพบุรี
วันจันทร์และพฤหัสบดี
สถานที่ รอบนอก ร.ร.วัดถนนแค หมู่บ้ านปาล์มวิว โรงงานเบลโก ร.ร.วรกิจพิทยา
สานักงานขนส่งฯ ซอยละโว้ทาวน์โฮม ร.๓๑ รอ.
วันอังคารและศุกร์
สถานที่ สิ รัญ ญาโครงการ ๔-๕ วัดถนนใหญ่ รอบนอก ซอยร่ว มใจ โรงงานน้าแข็ง
พรหมบุรี (แยกท่าแค) สิรัญญา พาร์ค
วันพุธและเสาร์
สถานที่ หมู่บ้านธาราทิพย์ วัดซาก
เวลาในการจัดเก็บขยะ วันจันทร์-เสาร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
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หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลถนนใหญ่
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
กองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทศบาลต าบลถนนใหญ่ โทรศั พ ท์
๐๓๖– ๔๑๑๕๔๖ ต่อ ๑๑๗
เวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ
กำรให้บริกำรทำงกำรศึกษำ
มนุษย์เป็นปัจจัยของการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญ มนุษย์สามารถสร้างให้
มีคุณค่าได้เมื่อได้รับการพัฒนาตั้งแต่กาเนิด มนุษย์จึงเป็นทรัพยากรที่สามารถพัฒนา
ได้ จึงมีการเรียกว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดาเนินการพัฒนามีความสาคัญคือ
การให้การศึกษา เพราะการศึกษาเป็นการสร้างคนให้มีเหตุผล เป็นบุคลากรที่มีคุณค่า
ของประเทศชาติต่อไป
ปัจจุบันนี้เทศบาลตาบลถนนใหญ่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแล ๓
แห่ง คือ
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลถนนใหญ่
๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.๓๑ รอ.) เทศบาลตาบลถนนใหญ่
๓. ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นูรุ้ลมูฮายีรีน ประจามัสยิดกลาง จังหวัดลพบุรี
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คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. มีภูมิลาเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตาบลถนนใหญ่
๒. มีอายุครบ ๒ ปี ๖ เดือน บริบูรณ์
๓. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทาให้เป็น
อุปสรรคแก่การเรียน
หมายเหตุ กรณีเด็กที่สมัครมีภูมิลาเนาหรืออาศัยอยู่นอกเขตองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรืออายุไม่ครบตามกาหนด ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ พิจารณาขอ
ยกเว้นโดยความเห็นชอบของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลักฐำนและเอกสำรที่จะต้องนำมำในวันสมัคร
๑. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
๒. สาเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๓. สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสาเนา จานวน ๑ ชุด
๔. ต้องนาเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
๕. สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์
จำนวนเด็กที่จะรับสมัคร
๑. อายุ ๒ ปี ๖ เดือน – ๓ ปี รับจานวน ๒๕ คน
๒. อายุ ๓ ปี – ๓ ปี ๑๑ เดือน รับจานวน ๒๗ คน
เครื่องมือในกำรเรียน
- อุปกรณ์การเรียน
- เครื่องใช้ส่วนตัว เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้า สบู่ แป้ง
- เครื่องใช้งานต่างๆ ประกอบด้วย ผ้าปูที่นอน หมอน ผ้าขนหนู
หมายเหตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จัดหาให้ตลอดปีการศึกษา
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อำหำรสำหรับเด็ก
จัดอาหารให้ ๒ เวลา
เวลา ๑๑.๐๐ น. อาหารกลางวัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. อาหารเสริม (นม)
วัน เวลำ สถำนที่รับสมัคร
ใบสมัคร ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลถนนใหญ่ ในวัน
และเวลาราชการ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองการศึกษา เทศบาลตาบลถนนใหญ่
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตาบลถนนใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ร.๓๑ รอ.) เทศบาลตาบลถนนใหญ่
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์นูรุ้ลมูฮายีรีน ประจามัสยิดกลาง จังหวัดลพบุรี
กองการศึกษา เทศบาลตาบลถนนใหญ่ โทรศัพท์ ๐๓๖– ๔๑๑๕๔๖ ต่อ
๑๑๖
เวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ
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กำรให้บริกำรด้ำนงำนช่ำง
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงในเขตควบคุมอำคำร
อาคารบ้ า นเรื อ น โรงเรื อ น ใช้ เ ป็ น สถานที่ เ พื่ อ อยู่ อ าศั ย และสถาน
ประกอบการ การจัดระเบียบเรียบร้อยของชุมชน เป็นเรื่องหนึ่งที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องเข้ามาดูแล ตรวจสอบ ควบคุม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความ
มั่นคงของอาคารและรายได้ของท้องถิ่น
กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ต้องเตรียมเอกสำร หลักฐำน ดังนี้
๑. สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๑ ชุด
๒. สาเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ ๑ ชุด
๓. แบบการก่อสร้างและรายการผังบริเวณและแผนที่สังเขป อย่างละ ๕ ชุด
๔. ส าเนาโฉนดที่ ดิ น , นส.๓, ส.ค.๑ หรื อ เอกสารสิ ท ธิ์ อื่ น ๆ ที่ จ ะท าการ
ก่อสร้างอาคาร จานวน ๑ ชุด
๕. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ผู้มีอานาจลงชื่อ
การจดนิติบุคคลที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
หลักฐำนที่เกี่ยวข้องเฉพำะเรื่อง
๑. หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
๒. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
๓. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง)
๔. หนั งสื อ แสดงความยิ น ยอมของผู้ ค วบคุ ม งาน ตาม ม.๒๙ (กรณี เป็ น
อาคารอยู่ในข่ายต้องมีผู้ควบคุมงาน)
๕. หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัว (กรณีอยู่ในข่ายควบคุมอาคาร พ.ร.บ.วิศวกรรมและ พ.ร.บ.วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม)
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๖. รายการคานวณ ๑ ชุด (กรณี ส่วนหนึ่ งของอาคารเป็ น ค.ส.ล.ก่อสร้าง

ด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะอาคารพิเศษ)
๗. ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย ส าหรั บ บ้ า นพั ก อาศั ย (ตามแบบมาตรฐานกรม
โยธาธิการหรืออื่นๆ)
๘. หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินแล้ว (กรณี เป็ น
อาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน)
๙. เตรียมแบบพร้อมกับใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตาบลถนนใหญ่
จานวน ๑ ชุด (กรณีดัดแปลง,ต่อเติมอาคารหรือต่อใบอนุญาตก่อสร้าง)
กำรพิจำรณำ
ในการตรวจการพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลตาบลถนนใหญ่
อาจสั่งให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรื อ รายการค านวณที่ ได้ ยื่ น ไว้ให้ ถูก ต้ อ งและเป็ น ไปตามเทศบั ญ ญั ติ
เทศบาลตาบลถนนใหญ่ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
- พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
- พ.ร.บ.ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘
- พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘
- พ.ร.บ.โบราณสถาน ฯ พ.ศ. ๒๕๔๐
อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ต้องแจ้ งกองช่างทาการ
ตรวจสอบอาคารและออกใบรับรองก่อนการเปิดใช้อาคาร
ระยะเวลำกำรดำเนินกำรขออนุญำตก่อสร้ำง
- ตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต (ข๑)
- ตรวจแบบแปลน
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๑
๔

วัน
วัน

- ผู้อานวยการกองช่างตรวจสอบพิจารณาลงนามและ
ออกใบอนุญาต
๒
- ปลัดเทศบาลพิจารณา ลงนามในใบอนุญาตก่อสร้าง
๒
- นายกเทศมนตรีพิจารณา ลงนามในใบอนุญาตก่อสร้าง ๒
หมายเหตุ กรณีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง

วัน
วัน
วัน

ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงอำคำร
- อาคารไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์
- อาคาร ๒ ชั้น ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร
ตารางเมตรละ ๒ บาท
- อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔ บาท
- ป้าย ตารางเมตรละ ๔ บาท
- ทางหรือท่อระบายน้า รั้วหรือกาแพง เมตรละ ๑ บาท
ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต
ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ ๒๐ บาท
ใบอนุญาตดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย ฉบับละ ๑๐ บาท
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
ฉบับละ ๒๐ บาท
ใบรับรอง
ฉบับละ ๑๐ บาท
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ ๕
บาท
คำเตือน
ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า งอาคารมี อ ายุ ๑ ปี ระยะเวลาก าหนดในใบอนุ ญ าต
ก่อสร้าง ถ้าประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตก่ อสร้าง จะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตจะ
สิ้นสุดอายุ
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ผู้ใดได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารแล้ว ห้ามทาการดัดแปลงอาคาร รื้อถอน
อาคาร เคลื่ อนย้ ายอาคาร ให้ ผิ ดไปจากแบบที่ได้รับ อนุญ าต ตลอดจนวิธีการหรือ
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดไว้ในแบบ หากมีการกระทาดังกล่าว ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ถ้าเป็น การกระทาของผู้ดาเนินการต้องระวางโทษเป็น
สองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น
กำรขอเลขที่บ้ำน
เมื่อได้ทาการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารผ่านกองช่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กองช่างจะออกใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.๑) ให้เพื่อที่ ผู้ขอจะได้นาไปขอเลขที่บ้านกับ
ผู้ใหญ่บ้าน (ฝ่ายปกครองท้องที่) เพื่ออกหนังสือ ทร.๐๐๙ พร้อมกับออกเลขที่บ้าน
ให้กับผู้ขอ แล้วนาเอกสารทั้งสองฉบับพร้อมสาเนาภาพถ่ายอาคารที่กาลังดาเนินการ
ก่อสร้าง ไปขอรับ หมายเลขที่ป ระจ าบ้ านที่ส านั กงานทะเบียนราษฎร์ ณ ที่ว่าการ
อาเภอต่อไป
แบบแปลนบริกำรประชำชน
เทศบาลตาบลถนนใหญ่ มีแบบแปลนบ้านพักอาศัยชั้นเดียว บ้านพักอาศัย ๒
ชั้ น ซึ่ งเป็ น แบบแปลนของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไว้ เพื่ อ บริ ก าร
ประชาชนด้วย
กำรขออนุญำต ขุด ถมดิน
พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่
แตกต่าง เมื่อจะใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือสถานประกอบการต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้มี
ความเหมาะสม บางแห่ ง อาจมี ก ารขุ ด ดิ น ที่ สู ง ออก หรื อ น าไปใช้ ในเชิ ง พาณิ ช ย์
ลักษณะของการขุดดิน ถมดิน อาจจะก่อให้เกิดการกระทบกระเทือน หรือสร้างความ
เดือดร้อนแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ดังกล่าว จึงมีรายละเอียดที่พึงทราบดังนี้
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๑. การขอใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน จะต้องใช้เอกสาร คือ

๑.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๒ สาเนาทะเบียนบ้าน
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๓ สาเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ค.๑,น.ส.๓,
หรือโฉนดที่ดิน
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๔ หนังสือแสดงความยินยอมของ
เจ้าของที่ดินใกล้เคียง
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๕ หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน
จานวน ๑ ฉบับ
๑.๖ สาเนาใบประกอบวิชาชีพของผู้ควบคุมงาน จานวน ๑ ฉบับ
๑.๗ แผนผังบริเวณการถมดิน (กาหนดความสูง
ของดิน ถมจากพื้นที่เดิม)
จานวน ๑ ฉบับ
๒. อัตราค่าธรรมเนียมในการขุดดิน ถมดิน
๒.๑ อัตราค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดิน ถมดิน
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
๒.๒ ค่าคัดสาเนาหรือถ่ายเอกสาร
หน้าละ ๑ บาท
๒.๓ ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดิน ถมดิน จ่ายเท่าที่
จาเป็นและใช้จ่ายไปจริง
๒.๔ ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ จ่ายตามระเบียบ
ทางราชการ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
กองช่าง เทศบาลตาบลถนนใหญ่
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
กองช่ าง เทศบาลต าบลถนนใหญ่ โทรศั พ ท์ ๐๓๖-๔๑๑๕๔๖ ต่ อ ๑๒๔
โทรสาร ๐๓๖-๔๒๔๔๙๒
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