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มาตรา 7 ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือ
ส าหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ  ขั้นตอน 
และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต   และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับ     
ค าขอ...” โดยมีเป้าหมาย เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการของภาครัฐ  สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอนระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
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     การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ                                          310 

     การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร                                                      313 

     การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ                315 

     การรับแจ้งการตาย กรณีส านักทะเบียนอื่น                                                              318 

     การรับแจ้งการเกิด กรณีส านักทะเบียนอื่น                                                               321 

     การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ                                                  324 

     การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด   326 

     การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ        329 

     การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง        332 

     การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือช ารุดก่อนแจ้งย้ายเข้า  335 

     การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตส านักทะเบียนเดียวกัน      338 

     การสละมรดก            341 

 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ   343              
 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551                                                                      

     การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานละฌาปนสถานเอกชน  348 

     การขออนุญาตเป็นผู้ด าเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและ  352                  

            และฌาปนสถานเอกชน                                                                      
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     ทะเบียนพินัยกรรมแบบท าด้วยวาจา           355 

            การขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษ    357                       

            รายเดือนถึงแก่กรรม) 

            การขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครอง   361 

            ส่วนท้องถิ่น  

            การขอรับบ าเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครอง    364 

            ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)  

            การขอรับบ าเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร   367                

            ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) 

            การขอรับบ าเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  370 

   การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     374 

   การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ   377 

   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด        383 

   การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พ้ืนที่เกิน  390   

             200 ตารางเมตร 

   การขอต่ออายุใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ     396 

            การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ     402 

   การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ    409 

            การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดมูลฝอยติดเชื้อ     417 

   การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการก าจัดสิ่งปฏิกูล      424 

            การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร    430  

            พ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 

            การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท าการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ    434 

            การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจ าพวกท่ี 2       441 

   การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี    448 

            การแจ้งหยุดด าเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี       454 

 



 

ภาคผนวก         

   พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 
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