
แบบรายงานหน่วยงานจัดท าประกาศยกเลิกการขอส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาเอกสารอ่ืนๆรวมทั้งเร่งรัดการแก้ไขกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศในความรับผิดขอบตามข้อ ๑๗ ของค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย 
Thailand 4.0 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 

เทศบาลต าบลหนองลาด อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

ล าดับ ชื่อกระบวนงาน กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด าเนินการจัดท าประกาศ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่น
ประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 

พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านเพื่อการโฆษณาด้วยการปิด 
ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิว
ในที่สาธารณะ 

 
 
ส านักปลัดเทศบาล 

๒. การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของอปท พ.ศ.๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการขอรับการ
สงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

 
 
กองสวัสดิการสังคม 

๓. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยความ
พิการ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของอปท. พ.ศ.
๒๕๕๓แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านเพื่อการลงทะเบียนและยื่น
ค าขอรับเงินเบี้ยความพิการ 

 
 
กองสวัสดิการสังคม 

๔. การลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของอปท. พ.ศ.๒๕๕๒และ
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านเพื่อการลงทะเบียนและยื่น
ค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

 
 
กองสวัสดิการสังคม 

 

 



-๒- 

ล าดับ ชื่อกระบวนงาน กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด าเนินการจัดท าประกาศ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๕. การขอรับบริการเก็บขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ.๒๕๓๕และ
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการขอรับบริการเก็บ
ขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๖. การออกใบอนุญาตควบคุมกิจการซึ่งเป็นที่น่า
รังเกียจหรืออันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ.๒๕๓๕และ
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพ่ือการออกใบอนุญาต
ควบคุมกิจการซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรือ
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๗. การขอรับใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต ต่อ
ใบอนุญาต ประกอบกิจการ รับท าการเก็บ 
ขนสิ่งปฏิกูล 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พศ.๒๕๓๕และ
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการขอรับใบอนุญาต/
ต่อใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต ประกอบ
กิจการ รับท าการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล 

 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๘. การออกหนังสือรับรองการแจ้งและ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารและต่ออายุหนังสือ
รับรองการแจ้งและใบอนุญาตฯ 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕และ
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการออกหนังสือ
รับรองการแจ้งและใบอนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่
สะสมอาหารและต่ออายุหนังสือรับรอง
การแจ้งและใบอนุญาตฯ  

 
 
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

๙. การขอติดตั้งมาตรวัดน้ า เทศบัญญัติ เรื่องการบริหารจัดการน้ าประปา พ.ศ.
๒๕๕๔ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการขอติดตั้งมาตรวัด
น้ า 

 
 

กองช่าง 



-๓- 

ล าดับ ชื่อกระบวนงาน กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด าเนินการจัดท าประกาศ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑๐. การขออนุญาตขุดดิน ถมดิน พ.ศ.๒๕๕๒ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.๒๕๒๒และ
แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตขุดดิน

ถมดิน พ.ศ.๒๕๕๒ 

 
กองช่าง 

๑๑. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคล
ธรรมดา 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพ่ือการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 
 

กองคลัง 

๑๒. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน การติดต่อท าธุรกรรมการ
จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

 
 
 

กองคลัง 

๑๓. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด)บริษัท
จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีประกอบ
พาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายให้ต้องจดทะเบียน
พาณิชย์ 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 
กรณีผู้ขอจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญ
นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด)บริษัท
จ ากัดและบริษัทมหาชนจ ากัดท่ีประกอบ
พาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์  

 
 

กองคลัง 



-๔- 

ล าดับ ชื่อกระบวนงาน กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด าเนินการจัดท าประกาศ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑๔. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(ตั้งใหม)่ ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม)่ ตาม
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน
สามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

 
กองคลัง 

๑๕. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพ่ือการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายต่างประเทศ 

 
 

กองคลัง 

๑๖. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 
 
 

กองคลัง 

 

 

 

 



-๕- 

 

ล าดับ ชื่อกระบวนงาน กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด าเนินการจัดท าประกาศ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๑๗. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล
และกิจการร่วมค้า 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะ
บุคคลและกิจการร่วมค้า 

 
กองคลัง 

๑๘. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด)บริษัทมหาชนจ ากัด 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพ่ือการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง
รายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอ
จดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
และห้างหุ้นส่วนจ ากัด)บริษัทมหาชน
จ ากัด 

 
 

กองคลัง 

๑๙. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมาย
ต่างประเทศ 

 
 
 

กองคลัง 

 



-๖- 

ล าดับ ชื่อกระบวนงาน กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด าเนินการจัดท าประกาศ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๐. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
บุคคลธรรมดา 

 
กองคลัง 

๒๑. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจ ากัด(ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด)บริษัท
มหาชนจ ากัด 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพ่ือการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคลและห้างหุ้นส่วนจ ากัด)บริษัท
มหาชนจ ากัด 

 
 

กองคลัง 

๒๒. การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ 
(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคล
และกิจการร่วมค้า 

กฎกระทรวงพาณิชย์ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๐)และ
ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการติดต่อท าธุรกรรม
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบ
พาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ 
พ.ศ.๒๔๙๙ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็น
ห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและ
กิจการร่วมค้า 

 
 
 

กองคลัง 

 

 



-๗- 

ล าดับ ชื่อกระบวนงาน กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด าเนินการจัดท าประกาศ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๓. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกที่ 
๒  

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการแจ้งเริ่มประกอบ
กิจการโรงงานจ าพวกที่ ๒ 

 
กองคลัง 

๒๔. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุด
ด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพ่ือการแจ้งเริ่มประกอบ
กิจการหลังหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกิน
กว่าหนึ่งปี 

 
 

กองคลัง 

๒๕. การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่ง
ปี 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการแจ้งเริ่มประกอบ
กิจการหลังหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกิน
กว่าหนึ่งปี 

 
 

กองคลัง 

๒๖. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
บริการน้ ามัน(ระยะที่ ๑;ขั้นตอนออกค าสั่ง
รับค าขอรับใบอนุญาต) 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน
(ระยะที่ ๑;ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับ
ใบอนุญาต) 

กองคลัง 

๒๗. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานี
บริการน้ ามัน(ระยะที่ ๒;ขั้นตอนออก
ใบอนุญาต) 

พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒
และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน
(ระยะที่ ๒;ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 

กองคลัง 

 



 

-๘- 

 

ล าดับ ชื่อกระบวนงาน กฎหมาย/กฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ ด าเนินการจัดท าประกาศ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

๒๘. การรับช าระภาษีป้าย พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐และแก้ไข
เพ่ิมเติม 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการรับช าระภาษีป้าย 

 
 

กองคลัง 

๒๙. การรับช าระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.
๒๕๖๒ 

พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
๒๕๖๒ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการรับช าระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.๒๕๖๒ 

 
 

กองคลัง 

๓๐. การออกใบอนุญาตให้ท าการโฆษณาโดยใช้
เครื่องขยายเสียง 

พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่อง
ขยายเสียง พ.ศ.๒๔๙๓ 

ประกาศเทศบาลต าบลหนองลาด เรื่อง
ยกเลิกการใช้บัตรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้าน เพื่อการออกใบอนุญาตให้
ท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

 
 

กองคลัง 

 

 

 

ลงชื่อ......................... .................................. 

(นางธนวรรณ วันสา) 

ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 

ปลัดเทศบาลต าบลหนองลาด 


