ประกาศเทศบาลเมืองเขาสามยอด
เรื่อง คูมือสําหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
....................................................
ดวยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารอํ า นวยความสะดวกในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ.2558 กําหนดใหการกระทําที่กฎหมายกําหนดใหกระทําใดจะตองไดรับอนุญาต ผูอนุญาตจะตองจัดทําคู*มือ
สําหรับประชาชน ซึ่งกําหนดขั้นตอนหลักเกณฑ3 วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พรอมทั้ง
เอกสารประกอบการพิจารณาที่ประชาชนผูยื่นขอจะตองยื่นพรอมคําขอ ทั้งนี้ เพื่อเป9นการอํานวยความสะดวก
ใหแก*ประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการของภาครัฐ
เทศบาลเมื องเขาสามยอด อาศัย อํานาจตามมาตรา 7 แห*งพระราชบัญ ญัติการอํ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงไดจัดทําคู*มือสําหรับประชาชนเสร็จเรียบรอยแลว
ดังนี้
1. การจดทะเบียนพาณิชย3 (ตั้งใหม*) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเป9นบุคคลธรรมดา
2. การจดทะเบียนพาณิชย3 (ตั้งใหม*) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเป9นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต*างประเทศ
3. การจดทะเบียนพาณิชย3 (ตั้งใหม*) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเป9นหางหุนส*วนจดทะเบียน (หางหุนส*วนสามัญนิติบุคคลและหางหุนส*วนจํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัท
มหาชนจํากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย3
4. การจดทะเบียนพาณิชย3 (ตั้งใหม*) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจด
ทะเบียนเป9นหางหุนส*วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร*วมคา
5. การจดทะเบียนพาณิชย3 (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นบุคคลธรรมดา
6. การจดทะเบียนพาณิชย3 (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต*างประเทศ
7. การจดทะเบียนพาณิชย3 (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นหางหุนส*วนจดทะเบียน (หางหุนส*วนสามัญนิติบุคคลและหางหุนส*วนจํากัด)
บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย3
8. การจดทะเบียนพาณิชย3 (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นหางหุนส*วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร*วมคา
9. การจดทะเบียนพาณิชย3 (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ. 2499
กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นบุคคลธรรมดา
10. การจดทะเบียนพาณิชย3 (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต*างประเทศ
/11.
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-211. การจดทะเบียนพาณิชย3 (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นเป9นหางหุนส*วนจดทะเบียน (หางหุนส*วนสามัญนิติบุคคลและหางหุนส*วนจํากัด)
บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย3
12. การจดทะเบียนพาณิชย3 (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย3 พ.ศ.
2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเป9นหางหุนส*วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร*วมคา
13. การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง
14. การรับชําระภาษีปIาย
15. การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
16. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
17. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
18. การขอรับการสงเคราะห3ผูปJวยเอดส3
19. การรับนักเรียนเขาเรียนระดับก*อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค3กรปกครอง
ส*วนทองถิ่น
20. การรับนักเรียนเขาเรียนระดับประถมศึกษาปKที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค3กรปกครอง
ส*วนทองถิ่น
21. การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
22. การแกไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแกไขรายการสัญชาติ
23. การแกไขรายการบานกรณีมีรายการบานผิดไปจากขอเท็จจริงหรือบานเลขที่ซ้ํากัน
24. การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม*มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม*มีสถานะทางทะเบียน
เคยมีชื่ออยู*ในทะเบียนประวัติแต*ถูกจําหน*ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
25. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม*ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม*มีสัญชาติไทยในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร
26. การขอเปMดระบบกรณีไม*ปรากฏรายการบุคคลที่ไม*มีสถานะทางทะเบียนในฐานขอมูล
ทะเบียนราษฎร
27. การขอเลขที่บาน
28. การขอเลขที่บาน กรณีทะเบียนบานชั่วคราว
29. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
30. การจําหน*ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน
ทะเบียนมากกว*า 1 แห*ง
31. การจําหน*ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อปรากฏว*าบุคคลใน
ทะเบียนบานไดตายไปแลว แต*ยังไม*ไดจําหน*ายชื่อและรายการบุคคล
32. การจําหน*ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบาน เมื่อมีคําสั่งศาลใหผูใดเป9นคน
สาบสูญ
33. การแจงขอทําหนาที่เป9นเจาบาน
34. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารตนฉบับหรือเอกสาร
หลักฐานที่เก็บตนฉบับเอกสารการทะเบียน
35. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
36. การเปลี่ยนชื่อสกุลเมื่อสิ้นสุดการสมรส
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-337. การพิสูจน3สถานการณ3เกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร*ร*อน หรือเด็กที่ไม*
ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้ง
38. การเพิ่มชื่อ กรณีการใชสูติบัตร ใบแจงการยายที่อยู* หรือทะเบียนบานแบบเดิม
39. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม*มีสัญชาติไทยไดรับการผ*อนผันใหอยู*อาศัยในราชอาณาจักร
เป9นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว*าดวยคนเขาเมืองหรือกฎหมายว*าดวยสัญชาติ
40. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม*มีสัญชาติไทยที่ไดรับอนุญาตใหมีถิ่นที่อยู*ในประเทศไทยเป9น
การถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน
41. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต*างดาวที่มีหนังสือเดินทางเขามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการ
อนุญาตใหอยู*ในประเทศไทยยังไม*สิ้นสุด มีความประสงค3ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน ท.ร.13
42. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือ
บิดาและมารดาเป9นผูไม*มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ไดสัญชาติไทยโดยมีคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
43. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม*มีสัญชาติไทยต*อมาไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
44. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต*างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจําเป9นที่ไม*อาจ
เดินทางกลับประเทศไทย
45. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม*มีสัญชาติไทยที่มีใบสําคัญประจําตัวคนต*างดาวและเคยมีชื่อใน
ทะเบียนบานขอเพิ่มชื่อ
46. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต*างประเทศ หรือเกิดในต*างประเทศ
เดินทางเขามาในประเทศไทย โดยไม*มีหลักฐานแสดงว*าเป9นคนสัญชาติไทย
47. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต*างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
48. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต*างประเทศ โดยใชหนังสือเดินทาง
ของต*างประเทศ หรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity)
49. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสํารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปK พ.ศ. 2499
50. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลไดเสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห*ง
กฎหมายซึ่งไม*อาจพิจารณาสั่งการเป9นอย*างอื่น หรือโดยคําสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสําคัญประจําตัวคน
ต*างดาว
51. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจําหน*ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบาน เนื่องจากมี
ชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
52. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอางว*าเป9นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบาน โดยไม*มี
หลักฐานมาแสดง
53. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู*ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน*วยงานเอกชน
54. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ไดมีการลงรายการ “ตายหรือจําหน*าย” ในทะเบียนบานฉบับที่มี
เลขประจําตัวประชาชน เนื่องจากการแจงตายผิดคน หรือสําคัญผิดในขอเท็จจริง
55. การรับแจงเกิด กรณีการแจงสํานักทะเบียนอื่น
56. การรับแจงการเกิด กรณีเกิดในบาน และเกิดนอกบาน
57. การรับแจงการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไรเดียงสาถูกทอดทิ้ง
58. การรับแจงการเกิด กรณีเด็กเร*ร*อน หรือเด็กที่ไม*ปรากฏบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู*
ในอุปการะ หรือการสงเคราะห3
/59.
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การรับแจงการเกิดเกินกําหนด
การรับแจงการเกิดเกินกําหนด กรณีทองที่อื่น
การรับแจงการตาย กรณีตายในบาน และตายนอกบาน
การรับแจงการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว*ามีการตาย แต*ไม*พบศพ
การรับแจงการตาย กรณีไม*ทราบว*าผูตายเป9นใคร
การรับแจงการตาย กรณีสงสัยว*าตายดวยโรคติดต*ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
การรับแจงการตาย กรณีสํานักทะเบียนอื่น
การรับแจงการตายเกินกําหนด
การรับแจงการตายเกินกําหนด กรณีสํานักทะเบียนอื่น
การรับแจงการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
การรับแจงการยายกลับเขาที่เดิม
การรับแจงการยายเขา
การรับแจงการยายที่อยู*ของคนที่ออกไปจากบานเป9นเวลานาน และไม*รูว*าไปอยู*ที่ใด
การรับแจงการยายที่อยู*ของคนไปต*างประเทศ
การรับแจงการยายปลายทาง
การรับแจงการยายออก
การรับแจงการยายออกจากทะเบียนบานกลาง
การรับแจงการยายออกแลว แต*ใบแจงการยายที่อยู*สูญหาย หรือชํารุดก*อนแจงยายเขา
การรับแจงการยายออกและยายเขาในเขตสํานักทะเบียนเดียวกัน
การแจงถมดิน
การแจงขุดดิน
การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การแจงก*อสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
การขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา – ออกของรถเพื่อการอื่น

88.
89.
90.
91.
92.
93.
รับคําขอรับใบอนุญาต)

การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
การขออนุญาตก*อสรางอาคารตามมาตรา 21
การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
การขอใบรับรองการก*อสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32
การขอต*ออายุใบอนุญาตก*อสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคําสั่ง

ตามมาตรา 34

/94.

การออกใบ.....

-594.

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก

ใบอนุญาต)
95. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามันอากาศยาน
96. การต*ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
97. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออก
คําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต
98. การแกไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต)
99. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน
100. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป9นอันตรายต*อสุขภาพ
101. การขอต*ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป9นอันตรายต*อสุขภาพ
102. การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหน*ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม*เกิน 200 ตารางเมตร
103. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน*ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200
ตารางเมตร
104. การขอต*อใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน*ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร
105. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
106. การขอต*อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
107. การขอใบอนุญาตจําหน*ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
108. การขอต*อใบอนุญาตจําหน*ายสินคาในที่หรือทางสาธารณะ
109. การขอรับบําเหน็จปกติ หรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจําขององค3กรปกครอง
ส*วนทองถิ่น
110. การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจางประจําขององค3กรปกครองส*วนทองถิ่น
ถึงแก*กรรม)
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นางสายใจ เลิศวิริยะประภา)
นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด

