
หนา้ ๑ 
 

 
    ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ        

                     เรื่อง  คู่มือส าหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   
                    …………………………………. 

   ตามที่พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘  มาตรา ๖ ได้ก าหนดให้หน่วยงานรัฐที ่ออกใบอนุญาต รับแจ้ง รับจดทะเบียนให้แก่ประชาชน ต้องทบทวน
ปรับปรุงคู่มือส าหรับประชาชนทุกห้าปี และมาตรา ๗ ได้ก าหนดให้คู่มือส าหรับประชาชน ต้องปิดประกาศไว้ ณ 
สถานที่ที่ก าหนดให้ยื่นค าขอ   

   เพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  
อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  จึงขอประกาศคู่มือส าหรับประชาชน ในกระบวนงานซึ่งอยู่ใน
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  จ านวน   ๕๖  กระบวนงาน  ดังนี้  
ล าดับ รายช่ือ กระบวนงาน หมายเหตุ 

๑ การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ (ผู้จดเป็นบุคคลธรรมดา) ส านักปลัด 
๒ การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ (ผู้จดห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล กิจการร่วมค้า) ส านักปลัด 
๓ การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ (ผู้จดเป็นนิติบุคคล ) ส านักปลัด 
๔ การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่ (ผู้จดเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) ส านักปลัด 
๕ การจดเปลี่ยนแปลงรายทะเบียนพาณิชย์ (ผู้จดเป็นบุคคลธรรมดา) ส านักปลัด 
๖ การจดเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ (ผู้จดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะ

บุคคล กิจการร่วมค้า ) 
ส านักปลัด 

๗ การจดเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ (ผู้จดเป็นนิติบุคคล )  ส านักปลัด  
๘ การจดเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนพาณิชย์ (ผู้จดเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ )   ส านักปลัด  
๙ การจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ (ผู้จดเป็นบุคคลธรรมดา )   ส านักปลัด  

๑๐ การจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ (ผู้จดเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ กิจการร่วมค้า) ส านักปลัด  
๑๑ การจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ (ผู้จดเป็นนิติบุคคล) ส านักปลัด  
๑๒ การจดยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ (ผู้จดเป็นนิติบุคคลต่างประเทศ) ส านักปลัด 
๑๓ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ส านักปลัด 
๑๔ การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ส านักปลัด 
๑๕ การลงทะเบียนรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ส านักปลัด 
๑๖ การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ส านักปลัด 
๑๗ การสนับสนุนน้ าอุปโภค บริโภค ส านักปลัด 
๑๘ การช่วยเหลือสาธารณภัย ส านักปลัด 
๑๙ การแจ้งตัดต้นไม้ กิ่งไม้สาธารณะ ส านักปลัด 



หนา้ ๒ 
 

ล าดับ รายช่ือ กระบวนงาน หมายเหตุ 
๒๐ การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ส านักปลัด 
๒๑ การอนุญาต/ต่อใบอนุญาตจัดตั้งหอพักและผู้จัดการหอพัก ส านักปลัด 
๒๒ การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด ส านักปลัด 
๒๓ การช่วยเหลือประชาชน (ตามระเบียบช่วยเหลือประชาชน) ส านักปลัด 
๒๔ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม มาตรา ๒๑ กองช่าง 
๒๕ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม มาตรา ๒๑ กองช่าง 
๒๖ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตาม มาตรา ๒๒ กองช่าง 
๒๗ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ตาม มาตรา ๒๑ กองช่าง 
๒๘ การขอต่ออายุก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กองช่าง 
๒๙ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตาม มาตรา ๓๓ กองช่าง 
๓๐ การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร มาตรา ๓๒ กองช่าง 
๓๑ การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ กองช่าง 
๓๒ การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ กองช่าง 
๓๓ การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ กองช่าง 
๓๔ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ กองช่าง 
๓๕ การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกเพ่ือการอ่ืน

ตามมาตรา ๓๔ 
กองช่าง 

๓๖ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน กองช่าง 
๓๗ การแจ้งขุดดิน กองช่าง 
๓๘ การแจ้งถมดิน กองช่าง 
๓๙ การประกันความเสียหายจากการขุดดิน ถมดิน  กองช่าง 
๔๐ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  กองช่าง 
๔๑ การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงประเภทที่ ๒ กองช่าง  
๔๒ การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียภายในอาคาร  กองช่าง 
๔๓ การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสาธารณสุข 
๔๔ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กองสาธารณสุข  
๔๕ การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ้ืนที่เกิน 

๒๐๐ ตารางเมตร 
กองสาธารณสุข  

๔๖ การขอต่ออนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิด 
๒๐๐ ตารางเมตร 

กองสาธารณสุข 

๔๗ การขอหนังสือรับรองการแจ้งประกอบกิจการสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร 

กองสาธารณสุข 



หนา้ ๓ 
 

ล าดับ รายช่ือ กระบวนงาน หมายเหตุ 
๔๘ การขออนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข 
๔๙ การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการ รับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุข 
๕๐ การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กองสาธารณสุข 
๕๑ การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด กองสาธารณสุข 
๕๒ การขอรับบริการจัดเก็บขนขยะ มูลฝอย กองสาธารณสุข 
๕๓ การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 
๕๔ การรับช าระภาษีป้าย กองคลัง 
๕๕ การรับช าระค่าเก็บขนขยะ มูลฝอย กองคลัง 
๕๖ การรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษา สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
กองศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม   

 
  ทั้งนี้  รายละเอียดของคู่มือส าหรับประชาชน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ ณ วันที่    ๙     เดอืน    ธันวาคม     พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
                               
                 (นายวัชรพล   จอนเกาะ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ                                                                                                                     


