
รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจ าเดือน ตุลาคม 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
1 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
2 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  
3 งานสนับสนุนน ้าอุปโภค บริโภค  
4 การขอข้อมูลข่าวสาร 1 
5 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  
6 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยความพิการ  
7 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
8 การขออนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร  
9 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

10 การขออนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 4 
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูล  
12 การรับช้าระภาษีป้าย 3 
13 การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
14 การรับช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่ 3 
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) บริษัทจ้ากัด
และบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

 

18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          

 

19 การจดทะเบียนพาณิชย์  (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 



-2- 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       

พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          
 

23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

 

27 การขออนุญาตรื อถอนอาคาร  
28 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 2 
29 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
30 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  
31 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
32 การแจ้งขุดดิน  
33 การแจ้งถมดิน  

รวม 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจ าเดือน พฤศจิกายน 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
1 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
2 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  
3 งานสนับสนุนน ้าอุปโภค บริโภค 10 
4 การขอข้อมูลข่าวสาร 1 
5 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  
6 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยความพิการ  
7 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
8 การขออนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร 2 
9 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

10 การขออนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูล  
12 การรับช้าระภาษีป้าย  
13 การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
14 การรับช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่  
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) บริษัทจ้ากัด
และบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

 

18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          

 

19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 



-2- 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       

พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          
 

23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามญัคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

 

27 การขออนุญาตรื อถอนอาคาร  
28 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 3 
29 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
30 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  
31 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
32 การแจ้งขุดดิน  
33 การแจ้งถมดิน  

รวม 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจ าเดือน ธันวาคม 2562) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
1 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
2 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  
3 งานสนับสนุนน ้าอุปโภค บริโภค  
4 การขอข้อมูลข่าวสาร  
5 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ  
6 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยความพิการ  
7 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
8 การขออนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร  
9 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  

10 การขออนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 3 
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูล  
12 การรับช้าระภาษีป้าย  
13 การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
14 การรับช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่ 2 
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) บริษัทจ้ากัด
และบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

 

18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          

 

19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 



-2- 
 

ล าดับ
ที ่

ชือ่กระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       

พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          
 

23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

 

27 การขออนุญาตรื อถอนอาคาร  
28 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
29 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
30 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  
31 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
32 การแจ้งขุดดิน  
33 การแจ้งถมดิน  

รวม 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจ าเดือน มกราคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
1 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
2 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  
3 งานสนับสนุนน ้าอุปโภค บริโภค 74 
4 การขอข้อมูลข่าวสาร 1 
5 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 52 
6 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยความพิการ 1 
7 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
8 การขออนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร 1 
9 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 3 

10 การขออนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ  
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูล  
12 การรับช้าระภาษีป้าย 1 
13 การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
14 การรับช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่  
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) บริษัทจ้ากัด
และบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

 

18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          

 

19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       

พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          
 

23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

 

27 การขออนุญาตรื อถอนอาคาร  
28 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 6 
29 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
30 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  
31 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
32 การแจ้งขุดดิน  
33 การแจ้งถมดิน  

รวม 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
1 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
2 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  
3 งานสนับสนุนน ้าอุปโภค บริโภค 39 
4 การขอข้อมูลข่าวสาร 1 
5 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 10 
6 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยความพิการ 2 
7 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
8 การขออนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร  
9 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2 

10 การขออนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 3 
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูล  
12 การรับช้าระภาษีป้าย 1 
13 การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
14 การรับช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่ 1 
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
1 

16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) บริษัทจ้ากัด
และบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

 

18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          

 

19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 



-2- 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       

พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          
 

23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

 

27 การขออนุญาตรื อถอนอาคาร  
28 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 4 
29 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
30 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  
31 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
32 การแจ้งขุดดิน  
33 การแจ้งถมดิน  

รวม 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจ าเดือน มีนาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
1 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
2 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 58 
3 งานสนับสนุนน ้าอุปโภค บริโภค 86 
4 การขอข้อมูลข่าวสาร  
5 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 
6 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยความพิการ  
7 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
8 การขออนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร  
9 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 59 

10 การขออนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 2 
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูล  
12 การรับช้าระภาษีป้าย 11 
13 การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
14 การรับช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่ 3 
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) บริษัทจ้ากัด
และบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

 

18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          

 

19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 



-2- 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       

พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          
 

23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

 

27 การขออนุญาตรื อถอนอาคาร  
28 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 2 
29 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
30 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  
31 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
32 การแจ้งขุดดิน  
33 การแจ้งถมดิน  

รวม 226 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจ าเดือน เมษายน 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
1 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 1 
2 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 88 
3 งานสนับสนุนน ้าอุปโภค บริโภค 34 
4 การขอข้อมูลข่าวสาร  
5 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 10 
6 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยความพิการ 1 
7 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
8 การขออนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร  
9 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 5 

10 การขออนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 1 
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูล  
12 การรับช้าระภาษีป้าย 5 
13 การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
14 การรับช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่  
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) บริษัทจ้ากัด
และบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

 

18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          

 

19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 



-2- 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       

พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          
 

23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

 

27 การขออนุญาตรื อถอนอาคาร  
28 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 5 
29 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
30 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  
31 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
32 การแจ้งขุดดิน  
33 การแจ้งถมดิน  

รวม 150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ประจ าเดือน พฤษภาคม 2563) 

องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
1 งานรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์  
2 งานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  
3 งานสนับสนุนน ้าอุปโภค บริโภค 16 
4 การขอข้อมูลข่าวสาร  
5 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยยังชีพผู้สูงอายุ 1 
6 การลงทะเบียนและยื่นค้าขอรับเงินเบี ยความพิการ  
7 การขอรับเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  
8 การขออนุญาตจัดตั งสถานที่จ้าหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร  
9 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 1 

10 การขออนุญาตจ้าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 3 
11 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับท้าการก้าจัดสิ่งปฏิกูล  
12 การรับช้าระภาษีป้าย 1 
13 การรับช้าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
14 การรับช้าระภาษีบ้ารุงท้องที่  
15 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         

กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 
 

16 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

17 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499         
กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) บริษัทจ้ากัด
และบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้ต้องจด
ทะเบียนพาณิชย์ 

 

18 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอ
จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          

 

19 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อกระบวนงานที่ให้บริการ จ านวนประชาชน
ที่ขอรับบริการ 

(ราย) 
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์       

พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า          
 

23 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

 

24 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์   
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั งขึ นตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

25 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจ้ากัด) 
บริษัทจ้ากัดและบริษัทมหาชนจ้ากัดที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายก้าหนดให้
ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ 

 

26 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์    
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามญัคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

 

27 การขออนุญาตรื อถอนอาคาร  
28 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 8 
29 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
30 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  
31 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
32 การแจ้งขุดดิน  
33 การแจ้งถมดิน  

รวม 30 
 
 
 


