
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
เร่ือง  การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
        ของทางราชการ พ.ศ.2558  และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน 

.............................................. 
 

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.

2558  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันท่ี  22  มกราคม  2558  ซึ่งมาตรา 7  ได้กำหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐที่มีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์   วิธีการ  

และเงื่อนไข  ในการยื่นคำขอ  ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้

ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ  และให้นำคู่มือสำหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ยื่นคำขอ  

และเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์  นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปมีการบริหารจัดการท่ีดี  สามารถจัดบริการสาธารณะ  และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นไปอย่างท่ัวถึง  สะดวก  
รวดเร็ว  และเกิดความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ จึงขอประกาศการจัดทำคู ่มือสำหรับประชาชนตาม
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  และการลด
ขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน  จำนวน  19  กระบวนงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี     21    กรกฎาคม    พ.ศ. 2558 
 
                                           จำรัส  พลรักษา 

(นายจำรัส  พลรักษา) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป 
เร่ือง  การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
        ของทางราชการ พ.ศ.2558  และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน  (เพิ่มเติม) 

.............................................. 
 

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื ่อวันที่  22  มกราคม  2558  ซึ่งมาตรา 7  ได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐท่ีมีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการยื่นคำขอ  ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ  และให้นำคู่มือสำหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ี
ยื่นคำขอ  และเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์  นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปมีการบริหารจัดการท่ีดี  สามารถจัดบริการสาธารณะ  และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นไปอย่างท่ัวถึง  สะดวก  
รวดเร็ว  และเกิดความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป  จึงขอประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  และการลดขั้นตอนระยะเวลา
การให้บริการประชาชน  จำนวน  19  กระบวนงานท่ีได้ประกาศเรื่องดังกล่าว ในวันท่ี  21  กรกฎาคม  พ.ศ.
2558  ไปแล้วนั้นและปัจจุบันได้เพิ่มเติมกระบวนงานอีก จำนวน  2  กระบวนงาน  รวมทั้งหมดจำนวน  21  
กระบวนงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี    2   กันยายน   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

                   (นายธินกร  เช้ือกูลชาติ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป 
เร่ือง  การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
        ของทางราชการ พ.ศ.2558  และการลดขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการประชาชน  (เพิ่มเติมคร้ังที่ 
2) 

.............................................. 
 

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
2558  ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื ่อวันที่  22  มกราคม  2558  ซึ่งมาตรา 7  ได้กำหนดให้
หน่วยงานของรัฐท่ีมีการอนุญาตต้องจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  หลักเกณฑ์   
วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการยื่นคำขอ  ขั้นตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานท่ีผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคำขอ  และให้นำคู่มือสำหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ี
ยื่นคำขอ  และเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์  นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปมีการบริหารจัดการท่ีดี  สามารถจัดบริการสาธารณะ  และ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเป็นไปอย่างท่ัวถึง  สะดวก  
รวดเร็ว  และเกิดความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป  จึงขอประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558  และการลดขั้นตอนระยะเวลา
การให้บริการประชาชน  จำนวน  21  กระบวนงานท่ีได้ประกาศเรื่องดังกล่าว ในวันท่ี  22  กรกฎาคม  พ.ศ.
2558  และวันที่  2  กันยายน  2558  ไปแล้วนั้น  และปัจจุบันได้เพิ ่มเติมกระบวนงานอีก จำนวน  1  
กระบวนงาน  รวมทั้งหมดจำนวน  22  กระบวนงาน  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 

 
จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันท่ี   17   กันยายน  พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

                          (นายธินกร  เช้ือกูลชาติ) 
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                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป 
 
 
 

 

 

 

 

แบบข้อมูลการดำเนนิการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม 
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  อำเภอสีดา  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ท่ี กระบวนงาน ระยะเวลาการให้บริการ หมายเหตุ 
1 การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (ต้ังใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 

2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
45  นาที  

2 การขอจดทะเบียนพาณิชย์ (เปล่ียนแปลงการจดทะเบียนพาณิชย์) ตาม พ.ร.บ. 
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499  กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

40  นาที  

3 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

60  นาที  

4 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 5  วัน  
5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง  หรือเคล่ือนย้ายตามมาตรา 32 15  วัน  
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ตามมาตรา 21 45  วัน  
7 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  ตามมาตรา 21 45  วัน  
8 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา 22 45  วัน  
9 การแจ้งการก่อสร้างอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ 45  วัน  

10 การแจ้งขุดดิน 7  วัน  
11 การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ 45  วัน  
12 การแจ้งดัดแปลงอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ 45  วัน  
13 การแจ้งถมดิน 7  วัน  
14 การแจ้งรื้อถอนอาคาร  ตามาตรา 39 ทวิ 15  วัน  
15 การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 13  วัน  
16 การลงทะเบียน  และยื่นคำขอรับเงินเบ้ียความพิการ 15  นาที  
17 การลงทะเบียน  และยื่นคำขอรับเงินเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 15  นาที  
18 การรับชำระภาษีป้าย 46  วัน  
19 การรับชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 31  วัน  
20 การรับชำระภาษีบำรุงท้องท่ี 31  วัน  
21 การขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 25  วัน  
22 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานท่ีเก็บรักษาน้ำมัน  ลักษณะท่ีสอง 1  วัน  



 

 


