
 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 

เรื่อง  คู่มือสําหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองซึ่งออกตามความใน 
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 
  ตามท่ีได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558  โดยกําหนดให้ส่วนราชการจัดทําคู่มือสําหรับประชาชนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการ
พิจารณาอนุมัติ  อนุญาต  การจดทะเบียน  การข้ึนทะเบียน  การรับแจ้ง  การให้ประทานบัตรอนุญาตและการ
อาชญาบัตร  และปิดประกาศคู่มือสําหรับประชาชนดังกล่าวเผยแพร่  ณ  สถานท่ีท่ียื่นคําขอของส่วนราชการ
และการเผยแพร่ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  จึงกําหนดให้มีประกาศเก่ียวกับการจัดทําคู่มือสําหรับ
ประชาชนในส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง  ดังนี ้
  1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง เรื่อง คู่มือสําหรับ
ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทองซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการอํานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558” 
  2. ประกาศฉบับนี้ให้ปิดประกาศไว้ ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง และ
ให้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง www.takeantong.go.th 
  3. คู่มือสําหรับประชาชนฯ ตามประกาศฉบับนี้ ประกอบด้วย คู่มือสําหรับประชาชน  จํานวน 
76 คู่มือ  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ดังนี ้
 3.1 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน    
 3.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอน
ออกคําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 
 3.3 การแก้ไขเปลีย่นแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอน
ออกใบอนุญาต) 
 3.4 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
 3.5 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
 3.6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 1 : ข้ันตอนออก
คําสั่งรับคําขอรับใบอนุญาต) 
 3.7 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน (ระยะท่ี 2 : ข้ันตอนออก
ใบอนุญาต) 
 3.8 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี   
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
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 3.9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี   
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 3.10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี  
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด 
และบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ีกฎหมายกําหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
 3.11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณี 
ผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
 3.12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
 3.13 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 3.14 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นสว่นสามัญนิติบุคคล และห้าง
หุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด 
 3.15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
 3.16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 
 3.17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 3.18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน
จํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 
 3.19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า 
 3.20 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 3.21 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
 3.22 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
 3.23 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
 3.24 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
 3.25 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ท่ีจอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพ่ือ
การอ่ืนตามมาตรา 34 
 3.26 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
 3.27 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
 3.28 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
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 3.29 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 3.30 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 3.31 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 3.32 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 3.33 การแจ้งขุดดิน 
 3.34 การแจ้งถมดิน 
 3.35 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส ์
 3.36 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ 
 3.37 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ
 3.38 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 3.39 การขอรับบําเหน็จหรือบํานาญปกติของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 3.40 การขอรับบํานาญพิเศษของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 3.41 การขอรับบํานาญพิเศษของทายาท (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินถึงแก่
กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าท่ี) 
 3.42 การขอรับบําเหน็จดํารงชีพของข้าราชการบํานาญส่วนท้องถ่ิน 
 3.43 การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรม) 
 3.44 การขอรับบําเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบํานาญส่วนท้องถ่ินถึงแก่
กรรม) 
 3.45 การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
 3.46 การขอรับบําเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจําหรือลูกจ้างชั่วคราวของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
 3.47 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานท่ีรับบํานาญของข้าราชการส่วนท้องถ่ินผู้รับ
บํานาญ 
 3.48 การรับชําระภาษีป้าย 
 3.49 การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
 3.50 การรับชําระภาษีบํารุงท้องท่ี 
 3.51 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 3.52 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
 3.53 การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 3.54 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 3.55 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 
 3.56 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
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 3.57 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 3.58 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 3.59 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 
 3.60 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
 3.61 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
 3.62 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร พ้ืนท่ีเกิน 
200 ตารางเมตร 
 3.63 การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ 
 3.64 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 3.65 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ    
 3.66 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
 3.67 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 
 3.68 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 
 3.69 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยท่ัวไป 
 3.70 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 
 3.71 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานท่ีจําหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 
พ้ืนท่ีไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
 3.72 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกท่ี 2 
 3.73 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดําเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
 3.74 การแจ้งหยุดดําเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
 3.75 การขออนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้ายการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
ตะเคียนทอง 
 3.76 การขอต่ออนุญาตใบอนุญาตประกอบกิจการรบัทําการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย โดยทําเป็นธุรกิจหรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้ายการคิดค่าบริการในเขตองค์การบริหารส่วน
ตําบลตะเคียนทอง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  18  สิงหาคม  พ.ศ. 2558   
 
 
       
                                                                  (นายธีระวิทย์  สุทธินุ่น) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตะเคียนทอง 
 


