ประกาศองค์การบริ
า หารส่วนตํ
น าบลบางกร่าง
เรื่อง คู่มืองาานบริการสําหรับประชาชน
---------------------------------------ด้วยพระราชบัญญั
ญติการอํานววยความสะดววกในการพิจารณาอนุ
า
ญาตตของทางราชกการ พ.ศ.
๒๕๕๘ กํกาหนดให้การกระทําที่ต้องได้
อ รับอนุญาต ผู้อนุญาตตจะต้องจัดทําคู
า ่มือสําหรับบประชาชน ซึ่งกําหนด
ขั้นตอน หลักเกณฑ์ วิิธีการ เงื่อนไข(ถ้
น ามี) และระยะเวลาใในการพิจารณ
ณา พร้อมทั้งงเอกสารประะกอบการ
พิจารณาาที่ประชาชนผูผูย้ ื่นขอจะต้องยื
ง ่นพร้อมคําขอ
ข ทั้งนี้ เพื่อเป็
เ นการอํานวยความสะดวกกให้แก่ประชาาชน
องค์์การบริหารสส่วนตําบลบางงกร่าง อาศัยอํ
ย านาจแห่งมาตรา
ม
๗ แหห่งพระราชบัญญั
ญ ติการ
อํานวยความสะดวกในนการพิจารณ
ณาอนุญาตของงทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘๘ จึงได้จัดทําคู่มืองานบริการสํ
า าหรับ
ประชาชนน ดังนี้
1. การจดทะเบี
ก
ยนพาณิ
น ชย์ (ตั้งใหม่
ง ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบี
พ
ยนพาณิ
น ชย์ พ.ศศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลลที่ตั้งขึ้นตามกกฎหมายต่างปประเทศ
2. การจดทะเบี
ก
ยนพาณิ
น ชย์ (ตังใหม่
ง้ ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบี
พ
ยนพาณิ
น ชย์ พ.ศศ. 2499
อ
ยนเป็นบุคคลธรรรมดา
กรณีผู้ขอจดทะเบี
3. การจดทะเบี
ก
ยนพาณิ
น ชย์ (ตั้งใหม่
ง ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบี
พ
ยนพาณิ
น ชย์ พ.ศศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็
น นห้างหุ้นส่สวนจดทะเบียน
ย (ห้างหุ้นส่วนสามั
ว
ญนิติบุบคคลและห้างหุ้นส่วนจํากัด) บริษัทจํจากัดและ
บริษัทมหหาชนจํากัดทีประกอบพาณิ
ป่
ณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกํ
ก
าหนดให้ต้องจดททะเบียนพาณิ
ณิชย์
4. การจดทะเบี
ก
ยนพาณิ
น ชย์ (ตั้งใหม่
ง ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบี
พ
ยนพาณิ
น ชย์ พ.ศศ. 2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามั
ว
ญคณะะบุคคลและกิจการร่วมค้า
5. การจดทะเบี
ก
ยนพาณิ
น ชย์ (เปปลี่ยนแปลงราายการจดทะเบบียน) ตาม พพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ
น ชย์
อ
ยนเเป็นนิติบุคคลทที่ตั้งขึ้นตามกฎฎหมายต่างประเทศ
พ.ศ. 24499 กรณีผู้ขอจดทะเบี
6. การจดทะเบี
ก
ยนพาณิ
น ชย์ (เปปลี่ยนแปลงราายการจดทะเบบียน) ตาม พพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ
น ชย์
พ.ศ. 24499 กรณีผู้ขอจดทะเบี
อ
ยนเเป็นบุคคลธรรรมดา
7. การจดทะเบี
ก
ยนพาณิ
น ชย์ (เปปลี่ยนแปลงราายการจดทะเบบียน) ตาม พพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิ
น ชย์
พ.ศ. 24499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่สวนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ
า ้นส่วน
จํากัด) บริ
บ ษัทจํากัดแลละบริษัทมหาชชนจํากัด
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-2๘. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
9. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)
ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
10. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
11. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วน
จํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด
12. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า
13. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
14. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32
15. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
16. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
17. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
18. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า – ออกของรถ
เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
19. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
20. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
21. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
22. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
23. การแจ้งขุดดิน
24. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
25. การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
26. การแจ้งถมดิน
27. การแจ้งรือ้ ถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
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-328. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
29. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
30. การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
31. การรับชําระภาษีป้าย
32. การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
33. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
34. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
35. การขอต่ออายุใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
36. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
37. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
38. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
39. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
40. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
41. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
42. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
43. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
44. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
45. การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
46. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
47. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ
48. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยทั่วไป
49. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล
50. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ
51. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
52. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
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-453. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
54. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 2
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวสุวรรณา โล้สมบูรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง

า หารส่วนตํ
น าบลบางกร่าง
ประกาศองค์การบริ
การสสําหรับประชาาชน เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
เรื่อง คู่มองานบริ
ื
---------------------------------------ด้วยพระราชชบัญญัติการอํอํานวยความสสะดวกในการรพิจารณาอนุญาตของทางงราชการ พ.ศศ. ๒๕๕๘
กําหนดใให้การกระทําที
า ่ต้องได้รับอนุ
อ ญาต ผู้อนุญาตจะต้องจจัดทําคู่มือสําหรั
า บประชาชชน ซึ่งกําหนดขั้นตอน
หลักเกณ
ณฑ์ วิธีการ เงืงื่อนไข(ถ้ามี) และระยะเววลาในการพิจารณา
จ
พร้อมทั
ม ้งเอกสารปประกอบการพิจารณา
ที่ประชาชนผู้ยื่นขอจะะต้องยื่นพร้อมคํ
ม าขอ ทั้งนี้ เพื
เ ่อเป็นการอํานวยความสะะดวกให้แก่ปรระชาชน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางกร่าง อาศศัยอํานาจแห่งมาตรา ๗ แห่
แ งพระราชบััญญัติการอํานวยความ
น
สะดวกในนการพิจารณ
ณาอนุญาตขอองทางราชการร พ.ศ. ๒๕๕๕๘ จึงได้จัดทําคู่มืองานบริริการสําหรับประชาชน
ป
(เพิ่มเติม) อีก ๑ กระบบวนงาน ดังนี้
๑. การรับชําระภาษี
า
บํารุงท้
ง องที่
ประกาศ ณ วันที
น ่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศศ. ๒๕๕๘

(นางสาววสุวรรณา โล้ล้สมบูรณ์)
น
นายกองค์
การรบริหารส่วนตํําบลบางกร่าง

