ประกาศเทศบาลตาบลนาดินดา
เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสาหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
************************************************************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กาหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใด
จะต้องได้รับอนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน..” โดยมีเป้าหมายเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
ลดต้นทุนของประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริหารของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ ดังนั้น เทศบาลตาบล
นาดินดา ในฐานะหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และเพื่อความสะดวกของประชาชนในการมาติดต่อขอรับบริการ
จึงได้ดาเนินการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ที่ผู้ขออนุญาตจะยื่นมาพร้อมกับคาขอในการมาติดต่อขอรับบริการ โดยเทศบาลตาบลนาดินดา ได้ดาเนินการ
ปิดประกาศคู่มือสาหรับประชาชน ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตาบลนาดินดา และทางเว็ปไซต์
www.nadindam.go.th
จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายสรวิชญ์ ภูมิศรี)
นายกเทศมนตรีตาบลนาดินดา

ประกาศเทศบาลตาบลนาดินดา
เรื่อง คู่มือสาหรับประชาชน
************************************************************
ด้วยพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 กาหนดให้การกระทาที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือประชาชนซึ่งกาหนด ขั้นตอน
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณา พร้อมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาที่
ประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมคาขอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เทศบาลตาบลนาดินดา อาศัยอานาจตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอานวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 จึงได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน ดังนี้
1.

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน

2.

การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

3.

การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลีย่ นแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา

4.

การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

5.

การแก้ไขรายการในเอกสารทะเบียนราษฎร

6.

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

7.

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซากั
้ น

8.

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่อ
อยู่ในทะเบียนประวัติฯ

9.

การขอเลขที่บ้าน

10.

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชัว่ คราว

11.

การขอหนังสือรับรองการเกิด มาตรา 20/1

12.

การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

13.

การจาหน่ายชือ่ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน

14.

การจาหน่ายชือ่ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

15.

การจาหน่ายชือ่ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้
ตายไปแล้ว

16.

การจาหน่ายชือ่ และรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคาสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

17.

การจาหน่ายชือ่ สกุล

18.

การแจ้งขอทาหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

19.

การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทาลาย

20.

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสาร
หลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

21.

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารทะเบียนราษฎร

22.

การทาสาเนาและรับรองรายการในฐานข้อมูลทะเบียนชื่อบุคคล

23.

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตรใบแจ้งการย้ายที่อยูห่ รือทะเบียนบ้านแบบเดิม

24.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยูอ่ าศัยในราชอาณาจักร

25.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับการอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

26.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย

27.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนทีมีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดามารดาคนใดคนหนึ่ง

28.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

29.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อโดยมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับ
ประเทศไทย

30.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว

31.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย

32.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

33.

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของ
ต่างประเทศ

34.

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร

35.

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทยฯ

36.

การเพิ่มชื่อกรณีบุคคลที่ถูกจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน

37.

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐาน
มาแสดง

38.

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคลหน่วยงานเอกชน

39.

การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการงรายการ ตายหรือจาหน่าย ในทะเบียนบ้านฉบับทีม่ ีเลขที่
ประจาตัวประชาชน

40.

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

41.

การรับแจ้งเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร่เดียงสาถูกทอดทิ้ง

42.

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี

43.

การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด

44.

การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด กรณีท้องที่อื่น

45.

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน

46.

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

47.

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

48.

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตายหรือตายผิดธรรมชาติ

49.

การรับแจ้งการตาย กรณีสานักทะเบียนอื่น

50.

การรับแจ้งการตายเกินกาหนด

51.

การรับแจ้งการตายเกินกาหนด กรณีสานักทะเบียนอื่น

52.

การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

53.

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

54.

การรับแจ้งการย้ายเข้า

55.

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้วา่ ไปอยูท่ ี่ใด

56.

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

57.

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

58.

การรับแจ้งการย้ายออก

59.

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนกลาง

60.

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย

61.

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสานักทะเบียนเดียวกัน

62.

การแจ้งขุดดิน

63.

การแจ้งถมดิน

64.

การขอรับกานสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

65.

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท.

66.

การลงทะเบียนและยืนคาขอรับเงินเบี้ยความพิการ

67.

การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

68.

การรับชาระภาษีปา้ ย

69.

การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

(นายสรวิชญ์ ภูมิศรี)
นายกเทศมนตรีตาบลนาดินดา

