ประกาศเทศบาลตําบลวังตะกอ
เรื่อง คู่มือสําหรับประชาชนของเทศบาลตําบลวังตะกอ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
---------------------------------------------ด้วยพระราชบัญ ญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 กําหนดให้การกระทําใดที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตพร้อมทั้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ ทั้งนี้ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 7 ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารอํ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558 เทศบาลตําบลวังตะกอ จึงจัดทํ าคู่มือสําหรับประชาชนใน
กระบวนงานซึ่งเทศบาลตําบลวังตะกอ รับผิดชอบให้บริการ จํานวน 64 กระบวนงาน ดังต่อไปนี้
1. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออก
คําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต)
3. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต)
4. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
5. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่งรับคํา
ขอใบอนุญาต)
6. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
7. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
8. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด)
บริษัทมหาชนจํากัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์
10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
/12.การจดทะเบียน...

-212. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
13. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัท จํากัด และบริษทั มหาชนจํากัด
14. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
15. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตงั้ ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
16. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499กรณีผขู้ อจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
17. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด
18. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
19. การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
20. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในทีส่ าธารณะ
21. การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
22. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดําเนินการสุสานและฌาปนสถาน
สาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน
23. การขออนุญาตเป็นผู้ดําเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปน
สถานเอกชน
24. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
25. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
26. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
27. การรับชําระภาษีป้าย
28. การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
29. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
30. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
31. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
32. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่น
ตามมาตรา 34
33. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
34. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
35. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
36. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
37. การแจ้ง...
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37. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
38. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
39. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
40. การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
41. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
42. การแจ้งขุดดิน
43. การแจ้งถมดิน
44. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
45. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
46. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
47. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
48. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
49. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทัว่ ไป
50. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
51. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
52. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
53. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
54. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
55. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่รับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
56. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
57. การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
58. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
59. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
60. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
61. การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
62. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
63. การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
64. การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในทีห่ รือทางสาธารณะ
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายประวิทย์ ภูมิระวิ)
นายกเทศมนตรีตําบลวังตะกอ

ประกาศเทศบาลตําบลวังตะกอ
เรื่อง คู่มือสําหรับประชาชนของเทศบาลตําบลวังตะกอ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
---------------------------------------------ด้วยพระราชบัญ ญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558 กําหนดให้การกระทําใดที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อย
ต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาตพร้อมทั้งรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคําขอ ทั้งนี้ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้
เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชน
ทราบ ซึ่งเทศบาลตําบลวังตะกอ ได้ประกาศใช้คู่มือสําหรับประชาชนไปแล้ว จํานวน ๖๔ กระบวนงาน
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา 7 ตามพระราชบั ญ ญั ติก ารอํ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558 เทศบาลตําบลวังตะกอ ได้จัดทํ าคู่มือสําหรับประชาชนใน
กระบวนงานซึ่งเทศบาลตําบลวังตะกอ รับผิดชอบให้บริการ (เพิ่มเติม) จํานวน ๑ กระบวนงาน ดังนี้
1. การรับชําระภาษีบํารุงท้องที่
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายประวิทย์ ภูมิระวิ)
นายกเทศมนตรีตําบลวังตะกอ

