(สําเนาคูฉบับ)
ประกาศเทศบาลตําบลที่วัง
เรื่อง คูมืองานบริการสําหรับประชาชน

*************************************

ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 กําหนดใหการกระทําที่ตองไดอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคูมือสําหรับประชาชนซึ่งกําหนด
ขั้นตอน หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี ) และระยะเวลาในการพิจ ารณา พรอมทั้งเอกสารประกอบการ
พิจารณาที่ประชาชนผูยื่นขอจะตองยื่นพรอมคําขอ ทั้งนี้ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน
เทศบาลตําบลที่วัง อาศัยอํานาจตามความมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงไดจัดทําคูมืองานบริการสําหรับประชาชน ดังนี้
1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
2. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออก
คําสั่งรับคําขอใบอนุญาต)
3. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต)
4. การตอใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
5. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
6. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่ง
รับคําขอรับใบอนุญาต)
7. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต)
8. การจดทะเบียนพาณิชย(ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
9. การจดทะเบียนพาณิชย(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย
พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
10. การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
11. การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
12. การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแกไขรายการสัญชาติ
13. การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรการแกไขรายการบาน กรณีมีรายการ
บานผิดไปจากขอเท็จจริง หรือบานเลขที่ซ้ํากัน
14. การขอปรับ ปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไมมีสัญ ชาติไทย/บุคคลที่ไมมีส ถานะทาง
ทะเบียนเคยมีชื่อยูในทะเบียนประวัติ แตถูกจําหนายรายการออกจากทะเบียนประวัติและ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
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15. การขอเปดระบบกรณีไมปรากฏรายการบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียนในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร
16. การขอมีบัตรประจําตัวบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน
17. การขอเลขที่บาน
18. การขอเลขที่บาน กรณีทะเบียนบานชั่วคราว
19. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
20. การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
21. การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคน
ตางดาวที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวตายในตางประเทศ
22. การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีมีชื่อและรายการบุคคล
ในทะเบียนบาน มากกวา 1 แหง
23. การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อปรากฏวาบุคคลใน
ทะเบียนบานไดตายไปแลว แตยังไมไดจําหนายชื่อและรายการบุคคล
24. การจําหนายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเปนคน
สาบสูญ
25. การแจงขอทําหนาที่เปนเจาบาน
26. การแจงรื้อถอนบาน หรือบานถูกทําลาย
27. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารตนฉบับหรือ
เอกสารหลักฐานที่เก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน
28. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
29. การเพิ่มชื่อ กรณีการใชสูติบัตร ใบแจงการยายที่อยู หรือ ทะเบียนบานแบบเดิม
30. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยไดรับการผอนผันใหอยูอาศัยในราชอาณาจักร
เปนกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายวาดวยสัญชาติ
31. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไมมีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยูในประเทศไทยเปน
การถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
32. การเพิ่มชื่อ กรณีคนตางดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการ
อนุญาตใหอยูในประเทศไทยยังไมสิ้นสุดมีความประสงคขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ท.ร. 13
33. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดโดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือ
บิดาและมารดาเปนผูไมมีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่ง
ของศาลโดยถึงที่สุด
34. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไมมีสัญชาติไทยตอมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
/ 35. การเพิ่มชื่อ...

3
35. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในตางประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจําเปนที่ไมอาจ
เดินทางกลับประเทศไทย
36. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไมมีสัญชาติไทยที่มีใบสําคัญประจําตัวคนตางดาวและเคยมีชื่อใน
ทะเบียนบานขอเพิ่มชื่อ
37. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากตางประเทศ หรือเกิดในตางประเทศ
เดินทางเขามาในประเทศไทย โดยไมมีหลักฐานแสดงวาเปนคนสัญชาติไทย
38. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในตางประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
39. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศ โดยใชหนังสือเดินทาง
ของตางประเทศ หรือ หนังสือสําคัญประจําตัว(Certificate of Identity)
40. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อป พ.ศ. 2499
41. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลไดเสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแหง
กฎหมายซึ่งไมไมอาจพิจารณาสั่งการเปนอยางอื่น หรืโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอน
ใบสําคัญประจําตัวตางดาว
42. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจําหนายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน เนื่องจากมี
ชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
43. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอางวาเปนคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน โดยไมมี
หลักฐานมาแสดง
44. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยูในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หนวยงานเอกชน
45. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ไดมีการลงรายการ "ตายหรือจําหนาย" ในทะเบียนบานฉบับที่มี
เลขประจําตัวประชาชน เนื่องจากการแจงตายผิดคน หรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง
46. การรับแจงการเกิด กรณีการแจงสํานักทะเบียนอื่น
47. การรับจางการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน
48. การรับแจงการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไรเดียงสาถูกทอดทิ้ง
49. การรับแจงการเกิด กรณีเด็กเรรอน หรือเด็กที่ไมปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่
อยูในอุปการะ หรือการสงเคราะห
50. การรับแจงการเกิดเกินกําหนด
51. การรับแจงการเกิดเกินกําหนด กรณีทองที่อื่น
52. การรับแจงการตาย กรณีตายในบาน และตายนอกบาน
53. การรับแจงการตาย กรณีมีเหตุเชื่อวามีการตายแตไมพบศพ
54. การรับแจงการตาย กรณีไมทราบวาผูตายเปนใคร
55. การรับแจงการตาย กรณีสงสัยวาตายดวยโรคติดตออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
56. การรับแจงการตาย กรณีสํานักทะเบียนอื่น
57. การรับแจงการตายเกินกําหนด
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58. การรับแจงการตายเกินกําหนด กรณีสํานักทะเบียนอื่น
59. การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
60. การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิม
61. การรับแจงการยายเขา
62. การรับแจงการยายที่อยูของคนที่ออกไปจากบานเปนเวลานาน และไมรูวาไปอยูที่ใด
63. การรับแจงการยายที่อยูของคนไปตางประเทศ
64. การรับแจงการยายปลายทาง
65. การรับแจงการยายออก
66. การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง
67. การรับแจงการยายออกแลว แตใบแจงการยายทีอ่ ยูสูญหาย หรือชํารุดกอนแจงยายเขา
68. การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
69. การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
70. การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32
71. การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
72. การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
73. การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
74. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา - ออกของรถ เพื่อการ
อื่นตามมาตรา 34
75. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามาตรา 21
76. การขออนุญาตการเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
77. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
78. การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
79. การแจงขุดดิน
80 การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
81. การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
82. การแจงถมดิน
83. การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
84. การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
85. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
การรับชําระภาษีปาย
การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ราเชษ เอียดเสน
(นายราเชษ เอียดเสน)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลที่วัง

