ประกาศเทศบาลตาบลปราณบุรี
เรื่อง คู่มืองานบริการสาหรับประชาชน
..............................................
ด้วยพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๕๘ กาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน จึงกาหนด
ขั้นตอนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสาร
หรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ คาขอ เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
เทศบาลตาบลปราณบุรี อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการ
อานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ จึงได้จัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
ดังนี้
๑. การแก้ไขรายการกรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อยเนื่องจากเป็นรายการ
ที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
๒. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
๓. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
๔. การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ากัน
๕. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
๖. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
๗. การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๘. การขอต่ออายุใบอนุญาตจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๙. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๑๐. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒
๑๑. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน ๒๐๐
ตารางเมตร
๑๒. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
๑๓. การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจาหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
๑๔. การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติแต่ถูกจาหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและ
ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

-๒๑๕. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร
๑๖. การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎร
๑๗. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
๑๘. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
๑๙. การขอเลขที่บ้าน
๒๐. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
๒๑. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑
๒๒. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่
ไม่เกิน ๒๐๐ ตารางเมตร
๒๓. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑
๒๔. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
๒๕. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่น
ตามมาตรา ๓๔
๒๖. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๒๑
๒๗. การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
๒๘. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓
๒๙. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๒๒
๓๐. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๓๑. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา
๓๒. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา
๓๓. การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลใน
ทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง
๓๔. การจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียน
บ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จาหน่ายชื่อและรายการบุคคล
๓๕. การจาหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๓๖. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
๓๗. การแจ้งขอทาหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

-๓๓๘. การแจ้งขุดดิน
๓๙. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
๔๐. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
๔๑. การแจ้งถมดิน
๔๒. การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทาลาย
๔๓. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
๔๔. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจาพวกที่ ๒
๔๕. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดาเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
๔๖. การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสาร
หลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน
๔๗. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร
๔๘. การพิสูจน์สถานะก ารเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่
ปรากฏบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง
๔๙. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม
๕๐. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๕๑. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็น
การถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
๕๒. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการ
อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
ท.ร.๑๓
๕๓. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือ
บิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคาพิพากษาหรือ
คาสั่งของศาลโดยถึงที่สุด
๕๔. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
๕๕. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจเดินทาง
กลับประเทศไทย
๕๖. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อใน
ทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ
๕๗. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศ
เดินทางเข้า

-๔๕๘. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด
๕๙. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทาง
ของต่างประเทศ หรือหนังสือสาคัญประจาตัว (Certificate of Identity)
๖๐. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสารวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙
๖๑. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคาสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิก
ถอนใบสาคัญประจาตัวคนต่างด้าว
๖๒. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจาหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมี
ชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต
๖๓. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มี
หลักฐานมาแสดง
๖๔. การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน
๖๕. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจาหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสาคัญผิดในข้อเท็จจริง
๖๖. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจาหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสาคัญผิดในข้อเท็จจริง
๖๗. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสานักทะเบียนอื่น
๖๘. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน
๖๙. การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด
๗๐. การรับแจ้งการเกิดเกินกาหนด กรณีท้องที่อื่น
๗๑. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน
๗๒. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ
๗๓. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร
๗๔. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ
๗๕. การรับแจ้งการตาย กรณีสานักทะเบียนอื่น
๗๖. การรับแจ้งการตายเกินกาหนด
๗๗. การรับแจ้งการตายเกินกาหนด กรณีสานักทะเบียนอื่น
๗๘. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ
๗๙. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม
๘๐. การรับแจ้งการย้ายเข้า
๘๑. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

-๕๘๒. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
๘๓. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ
๘๔. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง
๘๕. การรับแจ้งการย้ายออก
๘๖. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง
๘๗. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า
๘๘. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสานักทะเบียนเดียวกัน
๘๙. การรับแจ้งเกิด (เกิดในบ้าน , นอกบ้าน) อาคารที่มีบ้านเลขที่ รวมถึงสถานพยาบาล
ท้องที่ที่เกิด (ระเบียบฯ ข้อ ๕๒, ข้อ ๕๔)
๙๐. การรับชาระภาษีบารุงท้องที่
๙๑. การรับชาระภาษีป้าย
๙๒. การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๙๓. การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และระงับเหตุราคาญ
๙๔. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเบี้ยความพิการ
๙๕. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๙๖. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๙๗. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
๙๘. ขุดดิน ถมดิน
๙๙. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางธันยวีร์ ศรีอ่อน)
นายกเทศมนตรีตาบลปราณบุรี

