ประกาศเทศบาลตาบลถาใหญ่
เรื่อง การใช้คู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
……………………………………………………..
ด้ว ยพระราชบั ญ ญั ติก ารอานวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ กาหนดให้ ห น่ ว ยงานเจ้ าของกระบวนงานที่ ต้องพิ จารณาการอนุ ญ าต อันหมายความรวมถึงการออก
ใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตรและการให้อาชญาบัตร
ต้องจัดทาค่่มออสาหรับประชาชนเพอ่อประยยชนใในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน อาศัยอานาจตามความ
ในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ จึงจัดทาค่่มออสาหรับประชาชนในกระบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาต ดังนี้
1. การจดทะเบียนพาณิชยใ (ตั้งใหม่)
2. การจดทะเบียนพาณิชยใ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยใพ.ศ. 2499
กรณีผ่้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
3. การจดทะเบียนพาณิชยใ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยใพ.ศ. 2499 กรณีผ่้
ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรอ้อถอนหรออเคลอ่อนย้ายอาคาร
5. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรออเคลอ่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
6. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
7. การขออนุญาตเคลอ่อนย้ายอาคาร
8. การขออนุญาตดัดแปลง หรออใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพอ่อการออ่นตาม
มาตรา 34
9. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
10. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
11. การขออนุญาตรอ้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
12. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
13. การแจ้งขุดดิน
14. การแจ้งเคลอ่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
15. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
16. การแจ้งถมดิน
17. การแจ้งรอ้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
18. การขอรับการสงเคราะหใผ่้ป่วยเอดสใ
19. การลงทะเบียนและยอ่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
20. การลงทะเบียนและยอ่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่้ส่งอายุ
21. การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีล่กจ้างประจาผ่้รับบาเหน็จรายเดออนหรออบาเหน็จพิเศษรายเดออนถึง
แก่กรรม)
22. การขอรับบาเหน็จปกติ หรออบาเหน็จรายเดออนของล่กจ้างประจาขององคใกรปกครองส่วนท้องถิ่น
23. การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีล่กจ้างประจาขององคใกรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

-224. การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีล่กจ้างประจาหรออล่กจ้างชั่วคราวขององคใกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนอ่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
25. การขอรับบาเหน็จพิเศษของล่กจ้างประจาหรออล่กจ้างชั่วคราวขององคใกรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
26. การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดออนของล่กจ้างประจาขององคใกรปกครองส่วนท้องถิ่น
27. การรับชาระภาษีป้าย
28. การรับชาระภาษียรงเรออนและที่ดิน
29. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรออสถานที่สะสมอาหาร พอ้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
30. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
31. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดม่ลฝอยติดเชอ้อ
32. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดม่ลฝอยทั่วไป
33. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิก่ล
34. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนม่ลฝอยติดเชอ้อ
35. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนม่ลฝอยทั่วไป
36. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิก่ล
37. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พอ้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
38. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
39. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดม่ลฝอยติดเชอ้อ
40. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดม่ลฝอยทั่วไป
41. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิก่ล
42. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนม่ลฝอยติดเชอ้อ
43. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนม่ลฝอยทั่วไป
44. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิก่ล
45. การขอหนังสออรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พอ้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
46. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการยรงงานจาพวกที่ 2
47. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
48. การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
เพอ่อประยยชนใในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผ่้มารับบริการ
จึงประกาศมาให้ทราบยดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 16 เดออน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ลงชอ่อ)
(นายอนุวัตร นาคฤทธิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลถ้าใหญ่

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานปลัด เทศบาลตาบลถ้าใหญ่ยทร.๐๗๕-๗๗๓๒๒๙
ที่ นศ 5๕2๐๑/
วันที่ 15 กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ประกาศเทศบาลตาบลถ้าใหญ่ เรอ่อง การใช้ค่มออสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
เรียน นายกเทศมนตรีตาบลถ้าใหญ่
1. เรื่องเดิม
ตามที่รัฐบาลได้มีพระราชบัญญัติ การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ
พ.ศ.๒๕๕๘ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ ต้อง
จัดทาค่่มออประชาชนซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑใ วิธีการ และเงอ่อนไข (ถ้ามี) ในการยอ่นคาขอ
ขั้นตอน ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรออหลักฐานที่ผ่้ขออนุญาตจะต้องยอ่นพร้อมคาขอ
ยดยในการจัดทาค่่มออสาหรับประชาชนติดประกาศ ณ สถานที่ยอ่นคาขอและเผยแพร่ทางสอ่ออิเล็กทรอนิกสใ และส่ง
ให้ศ่นยใดารงธรรมเพอ่อสนับสนุนการให้บริการข้อม่ลเกี่ยวกับค่่มออสาหรับประชาชนขององคใกรปกครองส่วนท้องถิ่น
แก่ประชาชน
2. ข้อเท็จจริง
เพอ่อให้ การดาเนิ น การดังกล่ าวเป็ นไปตามพระราชบัญ ญั ติอานวยความสะดวกในการพิ จารณา
อนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ สานักปลัดจึงขอประกาศ เรอ่อง การใช้ค่มออสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีกระบวนงานที่ต้อง
พิจารณาอนุญาต ดังนี้
1. การจดทะเบียนพาณิชยใ (ตั้งใหม่)
2. การจดทะเบียนพาณิชยใ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยใพ.ศ. 2499
กรณีผ่้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
3. การจดทะเบียนพาณิชยใ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยใพ.ศ. 2499 กรณีผ่้
ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
4. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรอ้อถอนหรออเคลอ่อนย้ายอาคาร
5. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรออเคลอ่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
6. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
7. การขออนุญาตเคลอ่อนย้ายอาคาร
8. การขออนุญาตดัดแปลง หรออใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพอ่อการออ่นตาม
มาตรา 34
9. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
10. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
11. การขออนุญาตรอ้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
12. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
13. การแจ้งขุดดิน
14. การแจ้งเคลอ่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
15. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
16. การแจ้งถมดิน

-217. การแจ้งรอ้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
18. การขอรับการสงเคราะหใผ่้ป่วยเอดสใ
19. การลงทะเบียนและยอ่นคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ
20. การลงทะเบียนและยอ่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผ่้ส่งอายุ
21. การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีล่กจ้างประจาผ่้รับบาเหน็จรายเดออนหรออบาเหน็จพิเศษรายเดออนถึง
แก่กรรม)
22. การขอรับบาเหน็จปกติ หรออบาเหน็จรายเดออนของล่กจ้างประจาขององคใกรปกครองส่วนท้องถิ่น
23. การขอรับบาเหน็จปกติของทายาท (กรณีล่กจ้างประจาขององคใกรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
24. การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีล่กจ้างประจาหรออล่กจ้างชั่วคราวขององคใกรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนอ่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
25. การขอรับบาเหน็จพิเศษของล่กจ้างประจาหรออล่กจ้างชั่วคราวขององคใกรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
26. การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดออนของล่กจ้างประจาขององคใกรปกครองส่วนท้องถิ่น
27. การรับชาระภาษีป้าย
28. การรับชาระภาษียรงเรออนและที่ดิน
29. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรออสถานที่สะสมอาหาร พอ้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
30. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
31. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดม่ลฝอยติดเชอ้อ
32. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดม่ลฝอยทั่วไป
33. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิก่ล
34. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนม่ลฝอยติดเชอ้อ
35. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนม่ลฝอยทั่วไป
36. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิก่ล
37. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พอ้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
38. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
39. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดม่ลฝอยติดเชอ้อ
40. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดม่ลฝอยทั่วไป
41. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการกาจัดสิ่งปฏิก่ล
42. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนม่ลฝอยติดเชอ้อ
43. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนม่ลฝอยทั่วไป
44. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทาการเก็บ และขนสิ่งปฏิก่ล
45. การขอหนังสออรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พอ้นที่ไม่เกิน
200 ตารางเมตร
46. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการยรงงานจาพวกที่ 2
47. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
48. การแจ้งหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
3. ระเบียบ/ข้อกฏหมาย
ตามพระราชบัญญัติอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

-34. ข้อพิจารณา
เพอ่อยปรดพิจารณา หากเห็นชอบยปรดลงนามประกาศตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้
(ลงชอ่อ)..........………………………………….………
(นางกฤษดาภรณใ วิบ่ลยใกาญจนใ)
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/ผ่้ช่วยเลขานุการ
ความเห็นหัวหน้าสานักปลัด............................................................
(ลงชอ่อ)...........................……….......................
(นางขนิษฐา รังสิมันตุชาติ)
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล/เลขานุการ
ความเห็นปลัดเทศบาล...................................................................
(ลงชอ่อ)..........………………………………….………
(นายกัญจนใพงศใ ศรีปรางคใ)
ปลัดเทศบาล/ประธานกรรมการ
ความเห็นนายกเทศมนตรี...............................................................
(ลงชอ่อ)………………………….…………..…………
(นายอนุวัตร นาคฤทธิ)์
นายกเทศมนตรีตาบลถ้าใหญ่

แบบฟอร์มขอชื่อผู้ใช้งำนระบบสำรสนเทศคู่มือสำหรับประชำชน (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
User (ปลัด อปท.)
ลำดับที่

อปท.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง
เทศบาลเมืองปากพนัง
เทศบาลเมืองปากพูน
เทศบาลตาบลทางพูน
เทศบาลตาบลดอนตรอ
เทศบาลตาบลเชียรใหญ่
เทศบาลตาบลการะเกด
เทศบาลตาบลท่าแพ
เทศบาลตาบลบางจาก
เทศบาลตาบลปากนคร
เทศบาลตาบลท่างิ้ว
เทศบาลตาบลโพธิเ์ สด็จ
เทศบาลตาบลขนอม
เทศบาลตาบลท้องเนียน
เทศบาลตาบลอ่าวขนอม
เทศบาลตาบลจันดี
เทศบาลตาบลฉวาง
เทศบาลตาบลไม้เรียง
เทศบาลตาบลปากน้าฉวาง
เทศบาลตาบลหลักช้าง
เทศบาลตาบลสวนขัน
เทศบาลตาบลชะอวด
เทศบาลตาบลท่าประจะ
เทศบาลตาบลท่าศาลา
เทศบาลตาบลท่ายาง
เทศบาลตาบลทุ่งสัง
เทศบาลตาบลที่วัง
เทศบาลตาบลถ้าใหญ่
เทศบาลตาบลชะมาย
เทศบาลตาบลกะปาง
เทศบาลตาบลนาเหรง
เทศบาลตาบลนาบอน
เทศบาลตาบลเกาะทวด
เทศบาลตาบลบางพระ
เทศบาลตาบลชะเมา

ชื่อ

นายกัญจน์พงศ์

สกุล

ศรีปรางค์

ชื่อ (อังกฤษ)

Kanjapong

สกุล (อังกฤษ)

Sriprang

Reviewer (นำยก อปท.)
E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

pongsapaksri@gmail.com 3920400387146

ชื่อ

นายอนุวัตร

สกุล

นาคฤทธิ์

ชื่อ (อังกฤษ)

Anuwat

สกุล (อังกฤษ)

Nakrit

E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

teerayut9650@gmail.com
3800900313096

User (ปลัด อปท.)
ลำดับที่
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

อปท.
เทศบาลตาบลทอนหงส์
เทศบาลตาบลพรหมโลก
เทศบาลตาบลพรหมคีรี
เทศบาลตาบลนาสาร
เทศบาลตาบลพิปูน
เทศบาลตาบลเขาพระ
เทศบาลตาบลควนกลาง
เทศบาลตาบลกะทูน
เทศบาลตาบลเขาชุมทอง
เทศบาลตาบลร่อนพิบูลย์
เทศบาลตาบลหินตก
เทศบาลตาบลลานสกา
เทศบาลตาบลขุนทะเล
เทศบาลตาบลสิชล
เทศบาลตาบลทุ่งใส
เทศบาลตาบลหัวไทร
เทศบาลตาบลเกาะเพชร
เทศบาลตาบลหน้าสตน
อบต.กาแพงเซา
อบต.ไชยมนตรี
อบต.ท่าซัก
อบต.ท่าเรือ
อบต.ท่าไร่
อบต.นาเคียน
อบต.นาทราย
อบต.บางจาก
อบต.ปากนคร
อบต.มะม่วงสองต้น
อบต.ช้างซ้าย
อบต.ท้ายสาเภา
อบต.นาพรุ
อบต.ทอนหงส์
อบต.นาเรียง
อบต.บ้านเกาะ
อบต.อินคีรี
อบต.กาโลน
อบต.เขาแก้ว
อบต.ท่าดี
อบต.ลานสกา

ชื่อ

สกุล

ชื่อ (อังกฤษ)

สกุล (อังกฤษ)

Reviewer (นำยก อปท.)
E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

ชื่อ

สกุล

ชื่อ (อังกฤษ)

สกุล (อังกฤษ)

E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

User (ปลัด อปท.)
ลำดับที่
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

อปท.
อบต.กะเบียด
อบต.นากะชะ
อบต.นาเขลียง
อบต.นาแว
อบต.ไม้เรียง
อบต.ละอาย
อบต.ไสหร้า
อบต.ห้วยปริก
อบต.ช้างกลาง
อบต.คลองเส
อบต.ดุสิต
อบต.ถ้าพรรณรา
อบต.พิปูน
อบต.ยางค้อม
อบต.เขาพระบาท
อบต.เชียรใหญ่
อบต.ท้องลาเจียก
อบต.ท่าขนาน
อบต.บ้านเนิน
อบต.แม่เจ้าอยู่หัว
อบต.เสือหึง
อบต.ไสหมาก
อบต.กลาย
อบต.ดอนตะโก
อบต.ตลิ่งชัน
อบต.ท่าขึ้น
อบต.ท่าศาลา
อบต.ไทยบุรี
อบต.โพธิท์ อง
อบต.โมคลาน
อบต.สระแก้ว
อบต.หัวตะพาน
อบต.กรุงชิง
อบต.กะหรอ
อบต.นบพิตา
อบต.เขาขาว
อบต.เขาโร
อบต.ควนกรด
อบต.นาโพธิ์

ชื่อ

สกุล

ชื่อ (อังกฤษ)

สกุล (อังกฤษ)

Reviewer (นำยก อปท.)
E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

ชื่อ

สกุล

ชื่อ (อังกฤษ)

สกุล (อังกฤษ)

E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

User (ปลัด อปท.)
ลำดับที่
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

อปท.
อบต.นาไม้ไผ่
อบต.นาหลวงเสน
อบต.น้าตก
อบต.หนองหงส์
อบต.บางขัน
อบต.บ้านนิคม
อบต.บ้านลานาว
อบต.วังหิน
อบต.แก้วแสน
อบต.ทุ่งสง
อบต.นาบอน
อบต.กรุงหยัน
อบต.กุแหระ
อบต.ท่ายาง
อบต.ทุ่งใหญ่
อบต.บางรูป
อบต.ปริก
อบต.ขนาบนาก
อบต.คลองกระบือ
อบต.คลองน้อย
อบต.ท่าพญา
อบต.บางศาลา
อบต.บ้านเพิง
อบต.บ้านใหม่
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก
อบต.ปากแพรก
อบต.ป่าระกา
อบต.หูล่อง
อบต.แหลมตะลุมพุก
อบต.ควนชุม
อบต.ควนพัง
อบต.ร่อนพิบูลย์
อบต.เสาธง
อบต.หินตก
อบต.เขาน้อย
อบต.ฉลอง
อบต.ทุ่งปรัง
อบต.เทพราช

ชื่อ

สกุล

ชื่อ (อังกฤษ)

สกุล (อังกฤษ)

Reviewer (นำยก อปท.)
E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

ชื่อ

สกุล

ชื่อ (อังกฤษ)

สกุล (อังกฤษ)

E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

User (ปลัด อปท.)
ลำดับที่
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

อปท.

ชื่อ

อบต.เปลี่ยน
อบต.สิชล
อบต.สี่ขีด
อบต.เสาเภา
อบต.ควนทอง
อบต.เขาพังไกร
อบต.ควนชะลิก
อบต.ทรายขาว
อบต.ท่าซอม
อบต.บางนบ
อบต.บ้านราม
อบต.รามแก้ว
อบต.หัวไทร
อบต.แหลม
อบต.เกาะขันธ์
อบต.ขอนหาด
อบต.เขาพระทอง
อบต.ควนหนองหงษ์
อบต.เคร็ง
อบต.ชะอวด
อบต.ท่าเสม็ด
อบต.นางหลง
อบต.บ้านตูล
อบต.วังอ่าง
อบต.ควนหนองคว้า
อบต.ทุ่งโพธิ์
อบต.นาหมอบุญ
อบต.บ้านชะอวด
อบต.สามตาบล
อบต.เชียรเขา
อบต.สวนหลวง
หมำยเหตุ : 1. ชื่อ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ไม่ต้องมีคำนำหน้ำ
2. ชื่อ นำมสกุล ภำษำอังกฤษ ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่

สกุล

ชื่อ (อังกฤษ)

สกุล (อังกฤษ)

Reviewer (นำยก อปท.)
E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

ชื่อ

สกุล

ชื่อ (อังกฤษ)

สกุล (อังกฤษ)

E-mail

เลขประจำตัว
ประชำชน

จังหวัด นครศรี ธรรมราช

แบบ 1
(สำหรับ อปท.)

อาเภอ ทุ่งสง
ชื่ ออปท. เทศบาลตาบลถ้ าใหญ่

บัญชีค่ ูมือสำหรับประชำชนทีม่ ีคู่มือกลำงขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
ชื่อส่วนราชการที่จดั ทาคู่มือกลางให้
(กระทรวง/กรม)

ที่

สถานะคู่มือสาหรับประชาชนฯ ของ อปท.
(ใส่ เครื่ องหมาย  ตามสถานะล่าสุ ด)
รอ ก.พ.ร. ก.พ.ร. อยูร่ ะหว่าง เผยแพร่

ชื่อคู่มือ/กระบวนงาน

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

นาเข้า

คู่มือฯ

คู่มือฯ

ข้อมูล

กลาง กลางแล้ว ของ อปท.

1 การจดทะเบียนพาณิ ชน์(ตั้ง
ใหม่)ตามพ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิ ชย์ พ.ศ.2499 กรณี ผขู ้ อจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2 การจดทะเบียนพาณิ ชน์
(เปลี่ ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน)ตามพ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิ ชย์ พ.ศ.2499 กรณี ผขู ้ อจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา

กระทรวงพาณิ ชย์/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



กระทรวงพาณิ ชย์/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



3 การจดทะเบียนพาณิ ชน์(เลิก
กระทรวงพาณิ ชย์/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกอบพาณิ ชยกิจ)ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ.2499
กรณี ผขู้ อจดทะเบียนเป็ นบุคคล
ธรรมดา
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ดัดแปลง รื้ อถอนหรื อ
เคลื่ อนย้ายอาคาร





แล้ว

5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ดัดแปลง หรื อเคลื่ อนย้ายอาคาร
ตามมาตรา 32
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ตามมาตรา 21
7
กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
การขออนุญาตเคลื่ อนย้ายอาคาร
8 การขออนุญาตดัดแปลง ปรื อใช้ กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่นตาม
มาตรา 34
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ตามมาตรา 21
10 การขออนุญาตเปลี่ ยนการใช้ กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
อาคารตามมาตรา 33
11 การขออนุญาตรื้ อถอนอาคาร กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ตามมาตรา 22
12 การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม
กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มาตรา 39 ทวิ
13 การแจ้งขุดดิน
กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
14 การแจ้งเคลื่ อนย้ายอาคารตาม กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มาตรา 39 ทวิ
15 การแจ้งดัดแปลงอาคารตาม กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มาตรา 39 ทวิ
16 การแจ้งถมดิน
กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
17 การแจ้งรื้ อถอนอาคารตามมาตรา กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
39 ทวิ
18 การขอรับการสงเคราะห์ผปู ้ ่ วย กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
เอดส์
19 การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับ กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
เบี้ยความพิการ
20 การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับ กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ




















21

22

23

24

25

26

27
28
29

การขอรับบาเหน็จตกทอด
(กรณี ลูกจ้างประจาผูร้ ับบาเหน็จ
รายเดือนหรื อบาเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบาเหน็จปกติ หรื อ
บาเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น
การขอรับบาเหน็จปกติของ
ทายาท (กรณี ลูกจ้างประจาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ถึง
แก่กรรม)
การขอรับบาเหน็จพิเศษของ
ทายาท (กรณี ลูกจ้างประจาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
หรื อลูกจ้างชัว่ คราว ถึงแก่กรรม
อันเนื่ องจากการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่)
การขอรับบาเหน็จพิเศษราย
เดือนของลูกจ้างประจาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
การขอรับบาเหน็จพิเศษ ของ
ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้าง
ชัว่ คราวขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น
การรับชาระภาษีป้าย
การรับชาระภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดิน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรื อ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร

กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



30 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ
31 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้ อ
32 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการกาจัด
มูลฝอยทัว่ ไป
33 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการกาจัด
สิ่ งปฏิกูล
34 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ
และขนมูลฝอยติดเชื้ อ
35 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ
และขนมูลฝอยทัว่ ไป
36 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ
และขนสิ่ งปฏิกูล
37 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
38
การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
39 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติด
เชื้ อ

กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย





40 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
ทัว่ ไป
41 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดสิ่ งปฏิกูล
42 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขนมูล
ฝอยติดเชื้ อ
43 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขนมูล
ฝอยทัว่ ไป
44 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขนสิ่ ง
ปฏิกูล
45
การขอหนังสื อรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมหารอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
รวมจำนวน












45

ขอรับรองว่า อปท. ได้ดาเนินการสารวจและจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามกระบวนงานในบัญชีขา้ งต้น
ให้เป็ นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ได้กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่ อ

ผูร้ ับรอง
(นายอนุวตั ร นาคฤทธิ์)
นายกเทสมนตรี ตาบลถ้ าใหญ่
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

จังหวัด นครศรี ธรรมราช
อาเภอ เมือง
ชื่ อ อปท.(อบจ./เทศบาล/อบต.)

แบบ 1
(สำหรับ อปท.)

- ตัวอย่าง บางจาก

บัญชีค่ ูมือสำหรับประชำชนทีม่ ีคู่มือกลำงขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
ที่

ชื่ อคู่มือ/

ชื่ อส่วนราชการที่จดั ทาคู่มือกลางให้

สถานะคู่มือสาหรับประชาชนฯ ของ อปท.

กระบวนงาน

(กระทรวง/กรม)

(ใส่ เครื่ องหมาย  ตามสถานะล่าสุ ด)
รอ ก.พ.ร. ก.พ.ร. อยูร่ ะหว่าง เผยแพร่
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

นาเข้า

คู่มือฯ

คู่มือฯ

ข้อมูล

แล้ว

กลาง กลางแล้ว ของ อปท.

1
2
3
4
5

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริ การน้ ามัน
การแก้ไขรายการในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร



กระทรวงพลังงาน/กรมธุรกิจพลังงาน


กระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง



การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผัง

การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

เมือง
กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข/กรมอนามัย

รวมจำนวน




1

2

1

1

ขอรับรองว่า อปท. ได้ดาเนิ นการสารวจและจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามกระบวนงานในบัญชีขา้ งต้น
ให้เป็ นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ได้กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่ อ
(นายใจดี จิตบริ การ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลยิม้ แฉ่ ง
ณ วันที่
17 กรกฎาคม 2558

ผูร้ ับรอง

แบบ 2
(สำหรับ อปท.)

จังหวัด นครศรี ธรรมราช
อาเภอ ทุ่งสง
ชื่ ออปท. เทศบาลตาบลถ้ าใหญ่

บัญชีค่ ูมือสำหรับประชำชนทีอ่ อกตำมข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
(ทีไ่ ม่ มีค่ ูมือกลำงจำกส่ วนรำชกำรหลักจัดทำให้)
ที่

ชื่ อคู่มือ/

ฐานกฎหมาย

สถานะคู่มือสาหรับประชาชนฯ ของ อปท.

กระบวนงาน

(กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ ที่ใช้อา้ งอิง

(ใส่ เครื่ องหมาย  ตามสถานะล่าสุด)

ในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)

อยูร่ ะหว่าง รอ ก.พ.ร. ก.พ.ร. เผยแพร่
นาเข้าข้อมูล อนุมตั ิ อนุมตั ิแล้ว แล้ว

1

-

-

-

-

-

รวมจำนวน

ขอรับรองว่า อปท. ได้ดาเนิ นการสารวจและจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามกระบวนงานในบัญชีขา้ งต้น
ลาที่ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ได้กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่ อ

ผูร้ ับรอง
(นายอนุวตั ร นาคฤทธิ์)
นายกเทสมนตรี ตาบลถ้ าใหญ่
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

-

จังหวัด นครศรี ธรรมราช
อาเภอ เมือง
ชื่ อ อปท.(อบจ./เทศบาล/อบต.)

แบบ 2
(สำหรับ อปท.)

- ตัวอย่าง บางจาก

บัญชีค่ ูมือสำหรับประชำชนทีอ่ อกตำมข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
(ทีไ่ ม่ มีค่ ูมือกลำงจำกส่ วนรำชกำรหลักจัดทำให้)
ที่

ชื่ อคู่มือ/

ฐานกฎหมาย

สถานะคู่มือสาหรับประชาชนฯ ของ อปท.

กระบวนงาน

(กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ ที่ใช้อา้ งอิง

(ใส่ เครื่ องหมาย  ตามสถานะล่าสุด)

ในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)

อยูร่ ะหว่าง รอ ก.พ.ร. ก.พ.ร. เผยแพร่
นาเข้าข้อมูล อนุมตั ิ อนุมตั ิแล้ว แล้ว

1

การอนุญาตใช้น้ าจากสถานีสูบน้ า
กรณีมอบให้คณะกรรมการ

พ.ร.บ.สภาตาบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 71

2

การอนุญาตขอใช้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานด้วยแสงอาทิตย์

พ.ร.บ.สภาตาบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 71

3

การอนุญาตใช้น้ าประปา

พ.ร.บ.สภาตาบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 71

รวมจำนวน







1

2

-

ขอรับรองว่า อปท. ได้ดาเนิ นการสารวจและจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามกระบวนงานในบัญชีขา้ งต้น
ให้เป็ นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ได้กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่ อ
(นายใจดี จิตบริ การ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลยิม้ แฉ่ ง
ณ วันที่
17 กรกฎาคม 2558

ผูร้ ับรอง

-

จังหวัด นครศรี ธรรมราช

แบบ 1
(สำหรับ อปท.)

อาเภอ ทุ่งสง
ชื่ ออปท. เทศบาลตาบลถ้ าใหญ่

บัญชีค่ ูมือสำหรับประชำชนทีม่ ีคู่มือกลำงขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
ชื่อส่วนราชการที่จดั ทาคู่มือกลางให้
(กระทรวง/กรม)

ที่

สถานะคู่มือสาหรับประชาชนฯ ของ อปท.
(ใส่ เครื่ องหมาย  ตามสถานะล่าสุ ด)
รอ ก.พ.ร. ก.พ.ร. อยูร่ ะหว่าง เผยแพร่

ชื่อคู่มือ/กระบวนงาน

อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

นาเข้า

คู่มือฯ

คู่มือฯ

ข้อมูล

กลาง กลางแล้ว ของ อปท.

1 การจดทะเบียนพาณิ ชน์(ตั้ง
ใหม่)ตามพ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิ ชย์ พ.ศ.2499 กรณี ผขู ้ อจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา
2 การจดทะเบียนพาณิ ชน์
(เปลี่ ยนแปลงรายการจด
ทะเบียน)ตามพ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิ ชย์ พ.ศ.2499 กรณี ผขู ้ อจด
ทะเบียนเป็ นบุคคลธรรมดา

กระทรวงพาณิ ชย์/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



กระทรวงพาณิ ชย์/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า



3 การจดทะเบียนพาณิ ชน์(เลิก
กระทรวงพาณิ ชย์/กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ประกอบพาณิ ชยกิจ)ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิ ชย์ พ.ศ.2499
กรณี ผขู้ อจดทะเบียนเป็ นบุคคล
ธรรมดา
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ดัดแปลง รื้ อถอนหรื อ
เคลื่ อนย้ายอาคาร





แล้ว

5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ดัดแปลง หรื อเคลื่ อนย้ายอาคาร
ตามมาตรา 32
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ตามมาตรา 21
7
กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
การขออนุญาตเคลื่ อนย้ายอาคาร
8 การขออนุญาตดัดแปลง ปรื อใช้ กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพื่อการอื่นตาม
มาตรา 34
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ตามมาตรา 21
10 การขออนุญาตเปลี่ ยนการใช้ กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
อาคารตามมาตรา 33
11 การขออนุญาตรื้ อถอนอาคาร กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
ตามมาตรา 22
12 การแจ้งก่อสร้างอาคารตาม
กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มาตรา 39 ทวิ
13 การแจ้งขุดดิน
กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
14 การแจ้งเคลื่ อนย้ายอาคารตาม กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มาตรา 39 ทวิ
15 การแจ้งดัดแปลงอาคารตาม กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
มาตรา 39 ทวิ
16 การแจ้งถมดิน
กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
17 การแจ้งรื้ อถอนอาคารตามมาตรา กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผังเมือง
39 ทวิ
18 การขอรับการสงเคราะห์ผปู ้ ่ วย กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
เอดส์
19 การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับ กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
เบี้ยความพิการ
20 การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับ กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
เบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ




















21

22

23

24

25

26

27
28
29

การขอรับบาเหน็จตกทอด
(กรณี ลูกจ้างประจาผูร้ ับบาเหน็จ
รายเดือนหรื อบาเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม)
การขอรับบาเหน็จปกติ หรื อ
บาเหน็จรายเดือนของ
ลูกจ้างประจาขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น
การขอรับบาเหน็จปกติของ
ทายาท (กรณี ลูกจ้างประจาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ถึง
แก่กรรม)
การขอรับบาเหน็จพิเศษของ
ทายาท (กรณี ลูกจ้างประจาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
หรื อลูกจ้างชัว่ คราว ถึงแก่กรรม
อันเนื่ องจากการปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่)
การขอรับบาเหน็จพิเศษราย
เดือนของลูกจ้างประจาของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
การขอรับบาเหน็จพิเศษ ของ
ลูกจ้างประจาหรื อลูกจ้าง
ชัว่ คราวขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่ น
การรับชาระภาษีป้าย
การรับชาระภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดิน
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรื อ
สถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร

กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



30 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็ นอันตราย
ต่อสุ ขภาพ
31 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการกาจัด
มูลฝอยติดเชื้ อ
32 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการกาจัด
มูลฝอยทัว่ ไป
33 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการกาจัด
สิ่ งปฏิกูล
34 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ
และขนมูลฝอยติดเชื้ อ
35 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ
และขนมูลฝอยทัว่ ไป
36 การขอต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการรับทาการเก็บ
และขนสิ่ งปฏิกูล
37 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
38
การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
39 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดมูลฝอยติด
เชื้ อ

กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย



กระทรวงสาธารณสุ ข/กรมอนามัย





40 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดมูลฝอย
ทัว่ ไป
41 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการกาจัดสิ่ งปฏิกูล
42 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขนมูล
ฝอยติดเชื้ อ
43 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขนมูล
ฝอยทัว่ ไป
44 การขอใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทาการเก็บและขนสิ่ ง
ปฏิกูล
45
การขอหนังสื อรับรองการแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร
และสถานที่สะสมหารอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
รวมจำนวน












45

ขอรับรองว่า อปท. ได้ดาเนินการสารวจและจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามกระบวนงานในบัญชีขา้ งต้น
ให้เป็ นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ได้กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่ อ

ผูร้ ับรอง
(นายอนุวตั ร นาคฤทธิ์)
นายกเทสมนตรี ตาบลถ้ าใหญ่
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

จังหวัด นครศรี ธรรมราช
อาเภอ เมือง
ชื่ อ อปท.(อบจ./เทศบาล/อบต.)

แบบ 1
(สำหรับ อปท.)

- ตัวอย่าง บางจาก

บัญชีค่ ูมือสำหรับประชำชนทีม่ ีคู่มือกลำงขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
ที่

ชื่ อคู่มือ/

ชื่ อส่วนราชการที่จดั ทาคู่มือกลางให้

สถานะคู่มือสาหรับประชาชนฯ ของ อปท.

กระบวนงาน

(กระทรวง/กรม)

(ใส่ เครื่ องหมาย  ตามสถานะล่าสุ ด)
รอ ก.พ.ร. ก.พ.ร. อยูร่ ะหว่าง เผยแพร่
อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

นาเข้า

คู่มือฯ

คู่มือฯ

ข้อมูล

แล้ว

กลาง กลางแล้ว ของ อปท.

1
2
3
4
5

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานีบริ การน้ ามัน
การแก้ไขรายการในเอกสารการ
ทะเบียนราษฎร



กระทรวงพลังงาน/กรมธุรกิจพลังงาน


กระทรวงมหาดไทย/กรมการปกครอง



การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 กระทรวงมหาดไทย/กรมโยธาธิ การและผัง

การลงทะเบียนและยืน่ คาขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูส้ ูงอายุ
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่
เป็ นอันตรายต่อสุขภาพ

เมือง
กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่น
กระทรวงสาธารณสุข/กรมอนามัย

รวมจำนวน




1

2

1

1

ขอรับรองว่า อปท. ได้ดาเนิ นการสารวจและจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามกระบวนงานในบัญชีขา้ งต้น
ให้เป็ นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ได้กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่ อ
(นายใจดี จิตบริ การ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลยิม้ แฉ่ ง
ณ วันที่
17 กรกฎาคม 2558

ผูร้ ับรอง

แบบ 2
(สำหรับ อปท.)

จังหวัด นครศรี ธรรมราช
อาเภอ ทุ่งสง
ชื่ ออปท. เทศบาลตาบลถ้ าใหญ่

บัญชีค่ ูมือสำหรับประชำชนทีอ่ อกตำมข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
(ทีไ่ ม่ มีค่ ูมือกลำงจำกส่ วนรำชกำรหลักจัดทำให้)
ที่

ชื่ อคู่มือ/

ฐานกฎหมาย

สถานะคู่มือสาหรับประชาชนฯ ของ อปท.

กระบวนงาน

(กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ ที่ใช้อา้ งอิง

(ใส่ เครื่ องหมาย  ตามสถานะล่าสุด)

ในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)

อยูร่ ะหว่าง รอ ก.พ.ร. ก.พ.ร. เผยแพร่
นาเข้าข้อมูล อนุมตั ิ อนุมตั ิแล้ว แล้ว

1

-

-

-

-

-

รวมจำนวน

ขอรับรองว่า อปท. ได้ดาเนิ นการสารวจและจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามกระบวนงานในบัญชีขา้ งต้น
ลาที่ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ได้กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่ อ

ผูร้ ับรอง
(นายอนุวตั ร นาคฤทธิ์)
นายกเทสมนตรี ตาบลถ้ าใหญ่
ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558

-

จังหวัด นครศรี ธรรมราช
อาเภอ เมือง
ชื่ อ อปท.(อบจ./เทศบาล/อบต.)

แบบ 2
(สำหรับ อปท.)

- ตัวอย่าง บางจาก

บัญชีค่ ูมือสำหรับประชำชนทีอ่ อกตำมข้ อบัญญัติ/เทศบัญญัติขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ตำมพระรำชบัญญัติกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558
(ทีไ่ ม่ มีค่ ูมือกลำงจำกส่ วนรำชกำรหลักจัดทำให้)
ที่

ชื่ อคู่มือ/

ฐานกฎหมาย

สถานะคู่มือสาหรับประชาชนฯ ของ อปท.

กระบวนงาน

(กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ ที่ใช้อา้ งอิง

(ใส่ เครื่ องหมาย  ตามสถานะล่าสุด)

ในการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)

อยูร่ ะหว่าง รอ ก.พ.ร. ก.พ.ร. เผยแพร่
นาเข้าข้อมูล อนุมตั ิ อนุมตั ิแล้ว แล้ว

1

การอนุญาตใช้น้ าจากสถานีสูบน้ า
กรณีมอบให้คณะกรรมการ

พ.ร.บ.สภาตาบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 71

2

การอนุญาตขอใช้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานด้วยแสงอาทิตย์

พ.ร.บ.สภาตาบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 71

3

การอนุญาตใช้น้ าประปา

พ.ร.บ.สภาตาบลและ อบต. พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 71

รวมจำนวน







1

2

-

ขอรับรองว่า อปท. ได้ดาเนิ นการสารวจและจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตามกระบวนงานในบัญชีขา้ งต้น
ให้เป็ นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ได้กาหนดไว้ทุกประการ
ลงชื่ อ
(นายใจดี จิตบริ การ)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลยิม้ แฉ่ ง
ณ วันที่
17 กรกฎาคม 2558

ผูร้ ับรอง

-

