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สถิติการใหบริการประชาชน 

องคการบริหารสวนตําบลสายออ อําเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

ท่ี 
 

ช่ือกระบวนงานท่ีใหบริการ 
 

จํานวนครั้งท่ี
ประชาชนขอรับ

บริการ 
หมายเหต ุ

1 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด -  
2 การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด -  
3 การขอตออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารหรือสถานท่ี

สะสมอาหาร พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร 
-  

4 การขอตออายุใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ -  
5 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ -  
6 การขออายุตอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอ

สขุภาพ 
7  

7 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัมลูฝอยท่ัวไป -  
8 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอย

ท่ัวไป 
-  

9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจดัสิ่งปฏิกูล -  
10 การขอตออายุใบอนุญาตกิจการรบัทําการกําจัดสิ่งปฏิกูล 1  
11 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนมลู

ฝอยท่ัวไป 
-  

12 การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการเก็บและขนสิ่ง
ปฏิกูล 

-  

13 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจําหนายอาหารและสถานท่ีสะสม
อาหาร พ้ืนท่ีเกิน 200 ตารางเมตร. 

-  

14 การขอใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ -  
15 การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้สถานท่ี -  
16 การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21 11  
17 การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 

ตามมาตรา 32 
-  

18 การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร -  
19 การขออนุญาตดดัแปลง หรือใชท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-

ออกของรถ เพ่ือการอ่ืน ตามมาตรา 21 
-  

20 การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 -  
21 การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตามมาตรา 33 -  
22 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 -  
23 การแจงกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ -  
24 การขอตอใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย

อาคาร 
-  
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ท่ี 
 

ช่ือกระบวนงานท่ีใหบริการ 
 

จํานวนครั้งท่ี
ประชาชนขอรับ

บริการ 
หมายเหต ุ

25 การแจงขุดดิน 1  
26 การแจงเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 1  
27 การแจงดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ -  
28 การแจงถมดิน 1  
29 การแจงรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 1  
30 การรับชําระภาษีปาย 2  
31 การรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดนิ 22  
32 ภาษีบํารุงทองท่ี 996  
33 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ. 13  
34 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียความพิการ 3  
35 การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบ้ียผูปวยเอดส -  
36 การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 

พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายตางประเทศ 

-  

37 การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 
พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

-  

38 การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 
พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนจดทะเบียน 
(หางหุนสวนสามญันิติบุคคลและหางหุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด 
และบริษัทมหาชนจํากัด ท่ีประกอบพาณิชยกิจชนิดท่ีกฎหมาย
กําหนดใหตองจดทะเบียนพาณิชย 

-  

39 การจดทะเบียนพาณิชย (ตั้งใหม) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย 
พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ คณะ
บุคคล และกิจการรวมคา 

-  

40 การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 

-  

41 การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปน
บุคคลธรรมดา 

-  

42 การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปน
หางหุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล และหาง
หุนสวนจํากัด) บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด 

-  

43 การจดทะเบียนพาณิชย (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม 
พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณผีูขอจดทะเบียนเปน
หางหุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา 

-  

44 การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนนิติบุคคล

-  
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ท่ี 
 

ช่ือกระบวนงานท่ีใหบริการ 
 

จํานวนครั้งท่ี
ประชาชนขอรับ

บริการ 
หมายเหต ุ

ท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ 
45 การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.

ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนบุคคล
ธรรมดา 

-  

46 การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหาง
หุนสวนจดทะเบียน (หางหุนสวนสามัญนิติบุคคลและหางหุนสวน
จํากัด) บริษัทจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด 

-  

47 การจดทะเบียนพาณิชย (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 กรณีผูขอจดทะเบียนเปนหาง
หุนสวนสามัญ คณะบุคคล และกิจการรวมคา 

-  

48 การขอขอมูลขาวสารของทางราชการ -  
49 การรับเรื่องราวรองทุกข 17  
50 ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 11  
51 อ่ืน ๆ 
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   (ลงชื่อ)                                ผูรายงาน 
                                 (นางแสงอรุณ   จรัสแสงไพบูลย)      
   ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสายออ 
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