
 
 

 

 

  

ปีที่ 6 ฉบับที ่12 ประจ าเดือน กันยายน 2562 
  

 
 

 
 
 
 

  
ในปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตเป็นจ านวนมาก การประกอบกิจการของประชาชนต้องขออนุญาต

จากส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตบางฉบับไม่ได้ก าหนดระยะเวลา รายละเอียด
ของเอกสาร และหลักฐานที่จ าเป็นต้องใช้ยื่นเพื่อประกอบการพิจารณา รวมถึงไม่ได้ก าหนดขั้นตอนในการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน จึงเป็นการสร้างภาระ และเป็นอุปสรรคต่อประชาชนในกายื่นค าขออนุญาตเพื่อ
ด าเนินการต่างๆ  

 ดังน้ัน เพื่อให้มีกฎหมาย
ที่ก าหนดขั้นตอน และระยะเวลา
ในการพิจารณาอนุญาตให้มีความ
ชั ด เ จ น  ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร จั ด ต้ั ง
ศูนย์บริการร่วม เพื่อขอค ารับรอง 
และศูนย์รับค าขออนุญาต ณ จุด
เดียว เพื่อให้การบริการและให้
ข้ อมู ลที่ ชั ด เ จ นเกี่ ย วกั บกา ร
อนุญาต ซึ่ งจะเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชน ตาม
หลักของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2556 จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติการอ านวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2558 และมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วัน คือวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เป็นต้นมา 
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โดย งานกฎหมายและคดี ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

       053 – 121585 ต่อ 43      053 - 121573 

                         กฎหมายประชาสัมพันธ ์

การบรกิารประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ

พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 



 
 

 

ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ประกอบด้วย  1 ส านักงาน  และ 6 กองงาน ได้
ก าหนดการบริการสาธารณะตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
2558 เพื่อบริการประชาชนในเขตพื้นที่ต าบลดอนแก้ว จ านวน 55 กระบวนการ ดังน้ี 
ที่ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ/งานบริการประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 

ส านักงานปลัด 
1 การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ า ผู้รับบ าเหน็จรายเดือน หรือ

บ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
053 – 121585 ต่อ 50 

2 การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จ
พิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

053 – 121585 ต่อ 50 

3 การขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

053 – 121585 ต่อ 50 

4 การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 

053 – 121585 ต่อ 50 

5 การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

053 – 121585 ต่อ 50 

6 การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 053 – 121585 ต่อ 50 
7 การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
053 – 121585 ต่อ 50 

กองคลัง 
8 การจดทะเบียนพาณิชย์ 053 – 121585 ต่อ 36 
9 การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 053 – 121585 ต่อ 36 

10 การรับช าระภาษีป้าย 053 – 121585 ต่อ 36 
11 การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 053 – 121585 ต่อ 36 
12 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 053 – 121585 ต่อ 36 
กองช่าง 
13 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 053 – 121585 ต่อ 34 
14 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 053 – 121585 ต่อ 34 
15 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 053 – 121585 ต่อ 34 
16 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 053 – 121585 ต่อ 34 
17 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 053 – 121585 ต่อ 34 
18 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ  

เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 
053 – 121585 ต่อ 34 

19 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 053 – 121585 ต่อ 34 
20 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 053 – 121585 ต่อ 34 
21 การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 053 – 121585 ต่อ 34 
22 การแจ้งการก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 053 – 121585 ต่อ 34 
23 การแจ้งขุดดิน 053 – 121585 ต่อ 34 
24 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 053 – 121585 ต่อ 34 
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ที่ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ/งานบริการประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 
กองช่าง (ต่อ) 
25 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 053 – 121585 ต่อ 34 
26 การแจ้งถมดิน 053 – 121585 ต่อ 34 
27 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 053 – 121585 ต่อ 34 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
28 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
053 – 121585 ต่อ 41 

29 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

053 – 121585 ต่อ 41 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
30 การขอใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่

เกิน 200 ตารางเมตร 
053 – 121585 ต่อ 28 

31 การขอใบอนุญาตจัดต้ังตลาด 053 – 121585 ต่อ 28 
32 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 053 – 121585 ต่อ 28 
33 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 053 – 121585 ต่อ 28 
34 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 053 – 121585 ต่อ 28 
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 053 – 121585 ต่อ 28 
36 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บมูลฝอยทั่วไป 053 – 121585 ต่อ 28 
37 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บขนมูลฝอยทั่วไป 053 – 121585 ต่อ 28 
38 การขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 053 – 121585 ต่อ 28 
39 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท า การเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป 053 – 121585 ต่อ 28 
40 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสม

อาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 
053 – 121585 ต่อ 28 

41 การขอต่ออายุใบอนุญาตการจัดต้ังตลาด 053 – 121585 ต่อ 28 
42 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ 053 – 121585 ต่อ 28 
43 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล 053 – 121585 ต่อ 28 
44 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ 053 – 121585 ต่อ 28 
45 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยทั่วไป  053 – 121585 ต่อ 28 
46 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ ขนมูลฝอยทั่วไป 053 – 121585 ต่อ 28 
47 การขอต่อใบอนุญาตจัดต้ังสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  

พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 
053 – 121585 ต่อ 28 

48 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 053 – 121585 ต่อ 28 
49 การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 053 – 121585 ต่อ 28 
50 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 053 – 121585 ต่อ 28 
51 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 053 – 121585 ต่อ 28 
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ที่ ส่วนราชการที่รับผิดชอบ/งานบริการประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ 
กองสวัสดิการสังคม 
52 การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 053 – 121585 ต่อ 19 
53 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 053 – 121585 ต่อ 19 
54 การลงทะเบียนและยืนยันค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ 053 – 121585 ต่อ 19 
55 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน 053 – 121585 ต่อ 19 
 
  

 
 
สามารถสอบถามรายละเอียดขอรับบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 

053 – 121585  
 
 
ที่มา : 1.เอกสารแผ่นพับ อบต.ดอนแก้ว “พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
           พ.ศ. 2558” 
         2.คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

  พ.ศ. 2558 
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http://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/Shared%20Documents/marDA/A62PMAR_220262.pdf

