
 

             

             

             

              

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อท าธุรกรรมการขอต่ออายุ

ใบอนุญาตจัดตั้งตลาดในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล
เบิกไพร 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านเพ่ือการติดต่อท าธุรกรรมการขอใบอนุญาตจัดตั้ง

ตลาดในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 

 

 

 

 



             

             

             

          

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
การติดต่อท าธุรกรรมการขออนุญาตจ าหน่ายสินค้าในท่ีทางสาธารณะ 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเพ่ือการติดต่อ
ท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียน

พาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดาในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลเบิกไพร 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
การติดต่อท าธุรกรรมการจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจด

ทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคล
ธรรมดาในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือการ
ติดต่อท าธุรการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 
กรณีผู้ขอจดทะเบียนบุคคลธรรมดาในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
การติดต่อท าธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีป้าย ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

เบิกไพร 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือการ
ติดต่อท าธุรกรรมการขอหนังสือ รับรองการตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานท่ี

สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิก
ไพร 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือการ
ติดต่อท าธุรกรรมการเรียกเก็บภาษีบ ารุงท้องท่ี ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

เบิกไพร 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
การติดต่อท าธุรกรรมการเรียกเก็บ ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ในท่ีท าการองค์การ

บริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ
รับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรมการขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น

อันตรายต่อสุขภาพ ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
และส าเนาหน้าสมุดบัญชี เพื่อลงทะเบียนและย่ืนค าขอรับสงเคราะห์เบ้ียยัง

ชีพผู้ป่วยเอดส์ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 

 

 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน เพ่ือ
ยื่นค าขอรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนา
หนังสือรับรอง นิติบุคคล เพ่ือการติดต่อท าธุรกรรม การแจ้งถมดิน ในท่ีท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือส าเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคล เพ่ือการติดต่อท าธุรกรรม การขอต่อ
อายุใบอนุญาตการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในที่ท าการ

องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การขอใบรับรองการก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย อาคาร ตามมาตรา 32 ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การแจ้งขอเปลี่ยนผู้ควบคุม

งาน ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การแจ้งร้ือถอนอาคาร 

ตามมาตรา 39 ทวิ ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 

ทว ิในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 

39 ทวิ ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การแจ้งขุดดิน ในท่ีท าการ

องค์การบริหารส่วน 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ในท่ี

ท าการองค์การบริหารส่วน 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาหนังสือรับรอง
นิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33  ในท่ีท าการ

องค์การบริหารส่วน 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนา
หนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม

มาตรา 21 ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือ
ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การขออนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน 

 

 



ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

เร่ือง ยกเลิกการใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน หรือส าเนาหนังสือ
รับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อท าธุรกรรม การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 

ในท่ีท าการองค์การบริหารส่วน 

 


