
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 1   บทนํา 1 

บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1   ความเปนมา 

การบริการดานงานทะเบียนและการขออนุญาตเปนภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอํานาจในการดําเนินการตามที่กฎหมายบางฉบับกําหนดไวแตเดิม หรืออํานาจที่ไดรับการถาย
โอนมาจากหนวยงานอื่น ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตําบลจะตองใหบริการแกประชาชน โดยครอบคลุมทั้งงานทะเบียนและการขออนุญาต 
อาทิ งานทะเบียนพาณิชย การขออนุญาตกอสรางอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ เปนตน ซ่ึงจัดเปนบริการสาธารณะที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดูแล และ
รับผิดชอบใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ได
อยางถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย อันจะทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะไดอยาง
เปนธรรมและเทาเทียมกัน จึงไดจัดทํามาตรฐานการบริการงานทะเบียน และการขออนุญาตฉบับนี้ขึ้น 
โดยรวบรวมกฎหมายตางๆ ที่ใหอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริการงานทะเบียน
และการขออนุญาตในปจจุบัน ซ่ึงนอกเหนือจากการรวบรวมกฎหมายตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น 
ในมาตรฐานฉบับนี้ ยังไดกลาวถึงบุคคลที่มีอํานาจในการออกใบอนุญาต รายละเอียดขั้นตอนใน
การดําเนินการ เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตผูรับผิดชอบในแตละขั้นตอน ระยะเวลา
การดําเนินการ อัตราคาธรรมเนียม และแบบพิมพตางๆ ตามที่กฎหมายแตละฉบับกําหนดโดย
อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของกับดานการทะเบียนและการอนุญาตได
บัญญัติไวตามกฎหมาย ดังนี้ 
  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 
  “มาตรา 67 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ตองทํา
กิจการในเขตองคการบริหารสวนตําบล ดังนี้ 
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   (9) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ
หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 
  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
  “มาตรา 50 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบล มีหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (9) หนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล 
  มาตรา 53 ภายใตขอบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาล ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 50 
  มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้ 
   (1) กิจการตามที่ระบุไวในมาตรา 53 
  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 
   (9) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
  มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและ
หนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง 
ดังนี้ 
   (30) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   (31) กิจการอื่นใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 
  มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 
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   (28) จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมาย
อ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
   (29) กิจการอื่นใดที่ เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามที่
คณะกรรมการประกาศกําหนด 

1.2   วัตถุประสงค 
มาตรฐานการบริการงานทะเบียนและการขออนุญาตนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ 
1. เปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหบริการดานงานทะเบียน

และการขออนุญาตในภารกิจที่กฎหมายกําหนดและที่ไดรับการถายโอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะดานงานทะเบียนและการขออนุญาตจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางมีมาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบได 

1.3   ขอบเขตของมาตรฐาน 
มาตรฐานฉบับนี้ ใชสําหรับการบริการงานทะเบียนและการขออนุญาตขององคการ

บริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายบัญญัติไว 
โดยเกี่ยวของกับงานที่ตองมีการแจงและ/หรือการอนุญาต โดยองคการปกครองสวนทองถิ่น แตจะ
ไมรวมงานทะเบียนบางอยางหรือบางประเภท อาทิเชน งานทะเบียนราษฎร ทะเบียนสัตวพาหนะ 
เปนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการควบคุม กํากับ การปฏิบัติงานดานการทะเบียนพาณิชยและการ
อนุญาตในสวนที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินรับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยงานทะเบียนเปนการรับแจงการประกอบการ ซ่ึงมีการกําหนดขอบเขตของกิจการที่
ตองจดทะเบียนไว สวนการออกใบอนุญาต เปนการควบคุมกิจการที่มีผลกระทบตอชุมชนหรือ
สภาพสังคมในชุมชนจึงตองจดทะเบียน โดยมีการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตดวย โดยในมาตรฐาน จะกลาวถึงเฉพาะการปฏิบัติงานในการ
อนุญาตเทานั้น จะไมรวมถึงการควบคุมหรือการออกคําสั่งอื่นๆ ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองดําเนินการตามกฎหมายประกอบดวย อนึ่ง สําหรับระยะเวลาการปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวของในมาตรฐานนี้ ไดดําเนินการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติงานลง 30 - 50% ตามพระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 และหนังสือ
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กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 1105 ลงวันท่ี 29 มีนาคม 2547 เร่ือง ขอแนะนําเกี่ยวกับ
แนวทางและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ในกรณีที่มีการแกไข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ขอกําหนด หลักเกณฑเกี่ยวกับการปฏิบัติที่
เกี่ยวของกับงานทะเบียน และการขออนุญาต ใหพิจารณาปรับใชมาตรฐานนี้โดยไมขัดแยงกับ
กฎหมาย 

1.4   กฎหมายที่เกี่ยวของ 
1.    พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 
2.    พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 
3.     พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2478 

 4.     พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 
5. พระราชบัญญัติการควบคุมการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493 
6.     พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย พ.ศ. 2499 
7.     พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 
8.     พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 

 9.     พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
10.    พระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2528 
11.    พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 
12.    พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
13.    พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
           พ.ศ. 2535 
14.  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
15.  พระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 
16. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 


