คํานํา
การติดตอราชการ เปนเรื่องที่จําเปนและไมสามารถหลีกเลี่ยงไดสําหรับประชาชนคนไทยทุกคน
เทศบาลตําบลลี้ซึ่งถือเปนหนวยงานระดับทองถิ่น ที่มีความใกลชิดกับประชาชน ซึ่งจะตองจัดใหมีบริการแก
ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ แตในทางปฏิบัติจริงมักพบวาประชาชนบางสวนยังไมมีความเขาใจถึงแนวทาง
และรายละเอีย ดในการติ ดตอ ขอรั บบริการ ด วยเหตุนี้ จึ ง มีความจํ า เปน ที่จ ะตองจั ด ทํา หนัง สื อ “คูมื อ
ประชาชน” ขึ้นเพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการติดตอขอรับบริการตางๆ ใหแก
ประชาชน
ทางคณะผู จั ดทํา หวังเปนอยา งยิ่งวา คูมือประชาชน ฉบับนี้จ ะชวยใหประชาชน ผู มาขอ
บริการไดมีความรูความเขาใจและทราบถึงขั้นตอน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ ในการติดตอขอรับ
บริการ ซึ่งยอมสงผลใหการรับบริการของเทศบาลตําบลลี้ เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
เกิดความประทับใจและเสริมเสรางความเขาใจอันดีระหวางเจาหนาที่ผูใหบริการกับประชาชนผูมาขอรับบริการ
ตลอดไป

สารบัญ
เรื่อง

หนา

1.
2.
3.
4.

1
6
12
18

การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
การขอรับบําเหน็จของทายาท(กรณีลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราว
ของ อปท. ถึงแกกรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหนาที่)
5. การขอรับบําเหน็จตกทอด(กรณีลูกจางประจําผูรับบําเหน็จรายเดือน
หรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกกรรม)
6. การขอรับบําเหน็จปกติหรือบําเหน็จรายเดือนของลูกจางประจําของ อปท.
7. การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจางประจําของ อปท. ถึงแกกรรม)
8. การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวของ อปท.
9. การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําของ อปท.
10. การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
11. การรับชําระภาษีปาย
12. การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
13. การออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
14. การตอออกใบอนุญาตใหดําเนินกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
15. การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน 200 ตารางเมตร
16. การขอตอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
17. การขอใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
18. การขอตอใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร

ภาคผนวก
1. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
2. ขอมูลพื้นฐานของเทศบาลตําบลลี้
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คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะหผูปวยเอดส
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะหผปู วยเอดส
หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพือ่ การยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับการสงเคราะหผปู วยเอดส สํานักงานเทศบาลตําบลลี้
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลีจ้ ังหวัดลําพูน หมายเลขโทรศัพท 053-596520 โทรสาร 053-596520
ตอ 18 หรือทางอีเมลล : leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook เทศบาลตําบลลี/้ ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ กําหนดใหผูปวยเอดส ที่มีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบฯ และมีความประสงคจะขอรับการสงเคราะหใหยื่นคํา
ขอตอผูบริหารทองถิ่นที่ตนมีผูลําเนาอยูกรณีไมสามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะหดวยตนเองไดจะมอบ
อํานาจใหผูอุปการะมาดําเนินการก็ได

หลักเกณฑ
ผูมสี ิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหตอ งเปนผูม ีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. เปนผูป วยเอดสที่แพทยไดรับรองและทําการวินิจฉัยแลว
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิน่
3. มีรายไดไมเพียงพอแกการยังชีพหรือถูกทอดทิง้ หรือขาดผูอุปการะเลี้ยงดูหรือไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองไดในการขอรับการสงเคราะหผปู วยเอดสผปู วยเอดสที่ไดรับความเดือดรอนกวาหรือผูทมี่ ีปญหาซ้ําซอนหรือผูที่อยู
อาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐเปนผูไดรับการพิจารณากอน
วิธีการ
1. ผูปวยเอดสยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณทีท่ ําการองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นดวยตนเองหรือมอบอํานาจใหผอู ุปการะมาดําเนินการก็ได
2. ผูปวยเอดสรับการตรวจสภาพความเปนอยูคุณสมบัตวิ าสมควรไดรับการสงเคราะหหรือไมโดยพิจารณาจากความ
เดือดรอนเปนผูทมี่ ีปญหาซ้ําซอนหรือเปนผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดารยากตอการเขาถึงบริการของรัฐ
3.กรณีผูปวยเอดสที่ไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูถือวาขาดคุณสมบัติตามนัยแหงระเบียบตองไปยื่นความประสงคตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไปเพื่อพิจารณาใหม
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา
2)
การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูที่ประสงคจะขอรับการ
สงเคราะหหรือผูร ับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพรอม
เอกสารหลักฐานและ
เจาหนาที่ตรวจสอบคํารอง
ขอลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

45 นาที

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเปนอยูและคุณสมบัติ
ตรวจสภาพความเปนอยูและ
คุณสมบัติของผูทปี่ ระสงครับ
การสงเคราะห

15 นาที

3 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

-

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

-

-

ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

4)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

จัดทําทะเบียนประวัติพรอม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพือ่ เสนอผูบริหาร
พิจารณา

2 วัน

พิจารณาอนุมัติ

5)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

7 วัน

หมายเหตุ

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกให
1)
1
โดยหนวยงาน
ของรัฐทีม่ ีรปู ถาย
พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน
2)
1
พรอมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผู
3)
1
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงค
ขอรับเงินเบี้ยยัง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคาร)
หนังสือมอบ
อํานาจ (กรณี
1
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐทีม่ ีรปู ถาย
1
พรอมสําเนาของ
ผูรบั มอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูร ับ
มอบอํานาจ
(กรณีทผี่ ูขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผู
1
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคารของ
ผูรบั มอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน โทรศัพทหมายเลข 053-596520
โทรสารหมายเลข 053-596520 ตอ 18 หรือทางอีเมลล: leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook
เทศบาลตําบลลี้
2)

ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
18. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
19. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
20. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
21. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
22. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ ความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นพ.ศ. 2553
23. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
24. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
25. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
26. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
27. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ
28. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน เบอรโทรศัพท 053-596520 โทรสาร
053-596520 ตอ 18 อีเมลล : leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook เทศบาลตําบลลี้ / ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น.
29. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยความพิการใหคนพิการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2553 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหคนพิการลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความ
พิการ ในปงบประมาณถัดไปณทีท่ ําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ตนมีภูมลิ ําเนาหรือสถานทีท่ ี่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นกําหนด

หลักเกณฑ
ผูมสี ิทธิจะไดรับเงินเบี้ยความพิการตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
1. มีสญ
ั ชาติไทย
2. มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ ตามทะเบียนบาน
3.มีบัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไมเปนบุคคลซึ่งอยูในความอุปการของสถานสงเคราะหของรัฐ
ในการยื่นคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการคนพิการหรือผูดูแลคนพิการจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ย
ความพิการโดยรับเงินสดดวยตนเองหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพทิ ักษผูอนุบาลแลวแตกรณี ในกรณีที่คนพิการเปนผูเ ยาวซึ่งมีผูแทนโดยชอบคนเสมือนไรความสามารถหรือ
คนไรความสามารถใหผูแทนโดยชอบธรรมผูพ ิทักษหรือผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเปน
ผูแทนดังกลาว
วิธีการ
1. คนพิการที่จะมีสทิ ธิรบั เงินเบี้ยความพิการในปงบประมาณถัดไปใหคนพิการหรือผูดูแลคนพิการผูแทนโดย
ชอบธรรมผูพทิ ักษผูอนุบาลแลวแตกรณียื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นณ
สถานที่และภายในระยะเวลาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนด
2.กรณีคนพิการที่ไดรบั เงินเบี้ยความพิการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณทีผ่ านมาใหถือวาเปน
ผูไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แลว
3. กรณีคนพิการทีม่ ีสทิ ธิไดรับเบี้ยความพิการไดยายที่อยูและยังประสงคประสงคจะรับเงินเบี้ยความพิการตอง
ไปแจงตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
30. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ย
20 นาที
ความพิการในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรบั มอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

-

ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียน

ระยะเวลา
ใหบริการ
10 นาที

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
31. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
32. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัวคน
1
พิการตาม
กฎหมายวาดวย
1) การสงเสริมการ
คุณภาพชีวิตคน
พิการพรอม
สําเนา
ทะเบียนบาน
1
2)
พรอมสําเนา
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพรอม
สําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ย
3)
ความพิการ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคาร)
4) บัตรประจําตัว
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-

ที่

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกโดย
หนวยงานของรัฐ
ที่มีรปู ถายพรอม
สําเนาของผูดูแล
คนพิการผูแทน
โดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาล
แลวแตกรณี
(กรณียื่นคําขอ
แทน)
สมุดบัญชีเงินฝาก
1
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูดูแล
คนพิการผูแทน
โดยชอบธรรมผู
พิทักษผูอนุบาล
แลวแตกรณี
(กรณีที่คนพิการ
เปนผูเยาวซึ่งมี
ผูแทนโดยชอบคน
เสมือนไร
ความสามารถ
หรือคนไร
ความสามารถให
ผูแทนโดยชอบ
ธรรมผูพิทกั ษหรือ
ผูอนุบาลแลวแต
กรณีการยื่นคําขอ
แทนตองแสดง
หลักฐานการเปน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ผูแทนดังกลาว)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

33. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
34. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 โทรสาร 053-596520 ตอ 18 หรือทาง
อีเมลล : leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook เทศบาลตําบลลี้
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
35. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1. แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

คูมือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
36. ชื่อกระบวนงาน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
37. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้อําเภอลี้จงั หวัดลําพูน
38. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
39. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน
40. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบีย้ ยังชีพผูสงู อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.
2552
41. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
42. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
43. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
44. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
45. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
46. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน )/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
47. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลักเกณฑการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2552 กําหนดใหภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปใหผทู ี่จะมีอายุครบหกสิบปบริบรู ณขึ้นไปในปงบประมาณถัดไป
และมีคุณสมบัติครบถวนมาลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุดวยตนเองตอองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
ตนมีภูมิลําเนาณสํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสถานทีท่ ี่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด
หลักเกณฑ

1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามทะเบียนบาน
3.มีอายุหกสิบปบริบูรณขึ้นไปซึ่งไดลงทะเบียนและยืน่ คําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
4.ไมเปนผูไดรบั สวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจหรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นไดแกผรู ับบํานาญเบี้ยหวัดบํานาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผูส ูงอายุที่อยูในสถานสงเคราะหของรัฐ
หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูไดรบั เงินเดือนคาตอบแทนรายไดประจําหรือผลประโยชนอยางอื่นที่รัฐหรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดใหเปนประจํายกเวนผูพกิ ารและผูปวยเอดสตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงิน
สงเคราะหเพื่อการยังชีพขององคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. 2548
ในการยื่นคําขอรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุผูสงู อายุจะตองแสดงความประสงคขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสงู อายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1.รับเงินสดดวยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ไดรบั มอบอํานาจจากผูมสี ิทธิ
2.โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมสี ิทธิหรือโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจจากผูมสี ิทธิ
วิธีการ
1.ผูทจี่ ะมีสิทธิรบั เงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุในปงบประมาณถัดไปยื่นคําขอตามแบบพรอมเอกสารหลักฐานตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นณสถานที่และภายในระยะเวลาทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิ่นประกาศกําหนดดวยตนเองหรือมอบ
อํานาจใหผูอื่นดําเนินการได
2.กรณีผสู ูงอายุที่ไดรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นในปงบประมาณทีผ่ านมาใหถือวาเปนผู
ไดลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุตามระเบียบนี้แลว
3.กรณีผสู ูงอายุทมี่ ีสทิ ธิไดรับเบี้ยยังชีพยายที่อยูและยังประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูส ูงอายุตองไปแจงตอองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใหมที่ตนยายไป
48. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูที่ประสงคจะขอรับเบี้ยยัง 20 นาที
ชีพผูสูงอายุในปงบประมาณ
ถัดไปหรือผูรบั มอบอํานาจ
ยื่นคําขอพรอมเอกสาร
หลักฐานและเจาหนาที่
ตรวจสอบคํารองขอ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

-

ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การพิจารณา
2)

ออกใบรับลงทะเบียนตาม
แบบยื่นคําขอลงทะเบียนให
ผูขอลงทะเบียนหรือผูร ับ
มอบอํานาจ

10 นาที

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 นาที
49. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
50. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกให
1)
โดยหนวยงาน
ของรัฐทีม่ ีรปู ถาย
พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน
1
2)
พรอมสําเนา
สมุดบัญชีเงิฝาก
1
ธนาคารพรอม
3) สําเนา (กรณีที่ผู
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูประสงค

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

-

1

ชุด

-

หมายเหตุ
-

ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคาร)
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
บัตรอื่นทีอ่ อกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐทีม่ ีรปู ถาย
พรอมสําเนาของ
ผูรบั มอบอํานาจ
(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการ
แทน)
สมุดบัญชีเงิฝาก
1
ธนาคารพรอม
สําเนาของผูร ับ
มอบอํานาจ
(กรณีผูขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผู
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ประสงคขอรับเงิน
เบี้ยยังชีพผูสงู อายุ
ผานธนาคารของ
ผูรบั มอบอํานาจ)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

51. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
52. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน หมายเลขโทรศัพท 053-596520
โทรสาร 053-596520 ตอ 18 หรือทางอีเมลล : leelocal@hotmail.com หรือทาง FacebooK เทศบาลตําบลลี้
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
53. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผูสงู อายุ

คู่มอื สําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี อําเภอลี จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
54. ชือกระบวนงาน : การขอรับบําเหน็จตกทอด(กรณี ลกู จ้างประจําผูร้ ับบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึง
แก่กรรม)
55. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี อําเภอลี จังหวัดลําพูน
56. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
57. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมตั ิ
58. กฎหมายทีให้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยบําเหน็จลูกจ้ างของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถินพ.ศ. 2542
59. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
60. พืนทีให้บริการ : ท้องถิน
61. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
62. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
63. ชืออ้างอิงของคู่มอื ประชาชน การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณี ลกู จ้างประจําผูร้ ับบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนถึงแก่กรรม)
64. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานําบลลี หมายเลขโทรศัพท์ 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520 ต่ อ 18 หรื อ
ทางอีเมลล์ :leelocal@hotmail.com หรื อทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี / ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.

65. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจําทีรับบําเหน็จราย
เดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนทีถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบําเหน็จตกทอดจ่ายเป็ นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี
3. กรณี ไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามทีลูกจ้างประจําของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถินระบุให้เป็ นผูม้ ี
สิทธิรับบําเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณี มากกว่า 1 คนให้กาํ หนดส่วนให้ชดั เจนกรณี มิได้กาํ หนดส่วนให้
ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนทีเท่ากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา
ของราชการส่วนท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.5/ว 4061 ลงวันที 30 สิงหาคม 2555
4.องค์การบริ หารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
5. กรณีคาํ ขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิมเติมได้ใน
ขณะนันผูร้ ับคําขอและผูย้ นคํ
ื าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผยู้ นคํ
ื าขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี ยบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ มนับหลังจากเจ้าหน้าทีผูร้ ับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในคู่มือประชาชน
66. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอนการ ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
บริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ทายาทหรื อผูม้ ีสิทธิยืนเรื อง 3 ชัวโมง
เทศบาลตําบลลี
ขอรับบําเหน็จตกทอดพร้ อม
อําเภอลี จังหวัด
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ลําพูน
1)

ส่ วนท้องถินทีลูกจ้างประจํา
รับบําเหน็จรายเดือนหรื อ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

ที

ประเภทขันตอน

การพิจารณา
2)

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขันตอนการ
บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ทีเกียวข้องเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถินหรื อผูท้ ีรับมอบ
อํานาจ พิจารณาสังจ่ายเงิน
บําเหน็จตกทอดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแจ้ง
และเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว
ให้แก่ทายาทหรื อผูม้ ีสิทธิฯ
ต่อไป

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
67. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 15 วัน
68. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
บําเหน็จตกทอด
1)
1
ลูกจ้ างประจํา

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จตก
ทอดลูกจ้ างประจํา
ทีหน่วยงานต้ น

ที

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
สังกัด)

2)

3)

4)

หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั
ผู้รับบําเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้ างประจํา
ของราชการส่วน
ท้ องถิน (ถ้ ามี)
หนังสือรับรอง
การใช้ เงินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ท้ องถิน

ใบมรณบัตร

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

-

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองการ
ใช้ เงินคืนแก่หน่วย
การบริหาร
ราชการส่วน
ท้ องถินที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

หมายเหตุ

69. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม
70. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานําบลลี หมายเลขโทรศัพท์ 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520 ต่อ 18

หรื อ ทางอีเมลล์:leelocal@hotmail.com หรื อทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี
2)

ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

71. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิน (ตามรู ปแบบทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแต่ละแห่งกําหนด)

คู่มอื สําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจําผู้รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษราย
เดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี อําเภอลี จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
72. ชือกระบวนงาน : การขอรับบําเหน็จตกทอด(กรณี ลกู จ้างประจําผูร้ ับบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึง
แก่กรรม)
73. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี อําเภอลี จังหวัดลําพูน
74. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
75. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุมตั ิ
76. กฎหมายทีให้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยบําเหน็จลูกจ้ างของหน่ วยการบริ หารราชการส่ วนท้ องถินพ.ศ. 2542
77. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
78. พืนทีให้บริการ : ท้องถิน
79. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
80. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
81. ชืออ้างอิงของคู่มอื ประชาชน การขอรับบําเหน็จตกทอด (กรณี ลกู จ้างประจําผูร้ ับบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนถึงแก่กรรม)
82. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานําบลลี หมายเลขโทรศัพท์ 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520 ต่ อ 18 หรื อ
ทางอีเมลล์ :leelocal@hotmail.com หรื อทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี / ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.

83. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชน์เกียวกับบําเหน็จตกทอดเป็ นสิทธิประโยชน์ทีจ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจําทีรับบําเหน็จราย
เดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนทีถึงแก่ความตาย
2. การจ่ายบําเหน็จตกทอดจ่ายเป็ นจํานวน 15 เท่าของบําเหน็จรายเดือนหรื อบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล้วแต่กรณี
3. กรณี ไม่มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลตามทีลูกจ้างประจําของหน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถินระบุให้เป็ นผูม้ ี
สิทธิรับบําเหน็จตกทอดตามหนังสือแสดงเจตนาฯกรณี มากกว่า 1 คนให้กาํ หนดส่วนให้ชดั เจนกรณี มิได้กาํ หนดส่วนให้
ถือว่าทุกคนมีสิทธิได้รับในอัตราส่วนทีเท่ากันตามวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตวั ผูร้ ับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา
ของราชการส่วนท้องถินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยทีมท 0808.5/ว 4061 ลงวันที 30 สิงหาคม 2555
4.องค์การบริ หารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริ หารส่วนตําบล/เมืองพัทยาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ นคํ
ื าขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
5. กรณีคาํ ขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิมเติมได้ใน
ขณะนันผูร้ ับคําขอและผูย้ นคํ
ื าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกําหนด
ระยะเวลาให้ผยู้ นคํ
ื าขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผูย้ นคํ
ื าขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิมเติมภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจ้าหน้าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ นคํ
ื าขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี ยบร้อยแล้ว
7. ระยะเวลาการให้บริ การตามคู่มือเริ มนับหลังจากเจ้าหน้าทีผูร้ ับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วว่ามีความครบถ้วนตามทีระบุไว้ในคู่มือประชาชน
84. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอนการ ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
บริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ทายาทหรื อผูม้ ีสิทธิยืนเรื อง 3 ชัวโมง
เทศบาลตําบลลี
ขอรับบําเหน็จตกทอดพร้ อม
อําเภอลี จังหวัด
เอกสารต่อองค์กรปกครอง
ลําพูน
1)

ส่ วนท้องถินทีลูกจ้างประจํา
รับบําเหน็จรายเดือนหรื อ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนและ
เจ้าหน้าทีตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารหลักฐาน

ที

ประเภทขันตอน

การพิจารณา
2)

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขันตอนการ
บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้าหน้าทีผูร้ ับผิดชอบของ 6 วัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ตรวจสอบความถูกต้องและ
รวบรวมหลักฐานเอกสาร
ทีเกียวข้องเสนอผูม้ ีอาํ นาจ
พิจารณา
นายกองค์กรปกครองส่วน 8 วัน
ท้องถินหรื อผูท้ ีรับมอบ
อํานาจ พิจารณาสังจ่ายเงิน
บําเหน็จตกทอดโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแจ้ง
และเบิกจ่ายเงิน ดังกล่าว
ให้แก่ทายาทหรื อผูม้ ีสิทธิฯ
ต่อไป

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
85. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว 15 วัน
86. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
บําเหน็จตกทอด
1)
1
ลูกจ้ างประจํา

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จตก
ทอดลูกจ้ างประจํา
ทีหน่วยงานต้ น

ที

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
สังกัด)

2)

3)

4)

หนังสือแสดง
เจตนาระบุตวั
ผู้รับบําเหน็จตก
ทอด
ลูกจ้ างประจํา
ของราชการส่วน
ท้ องถิน (ถ้ ามี)
หนังสือรับรอง
การใช้ เงินคืนแก่
หน่วยการบริหาร
ราชการส่วน
ท้ องถิน

ใบมรณบัตร

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

-

(ขอรับแบบ
หนังสือรับรองการ
ใช้ เงินคืนแก่หน่วย
การบริหาร
ราชการส่วน
ท้ องถินที
หน่วยงานต้ น
สังกัด)
-

หมายเหตุ

87. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม
88. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานําบลลี หมายเลขโทรศัพท์ 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520 ต่อ 18

หรื อ ทางอีเมลล์:leelocal@hotmail.com หรื อทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี
2)

ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

89. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
1. แบบคําขอรับบําเหน็จตกทอดลูกจ้างประจํา
2. ตัวอย่างหนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริ หารราชการส่วนท้องถิน (ตามรู ปแบบทีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินแต่ละแห่งกําหนด)

คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถึงแก
กรรม)
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
90. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่นถึงแกกรรม)
91. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
92. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
93. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
94. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
95. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
96. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
97. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
98. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
99. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับบําเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ถึงแกกรรม)
100. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520
ตอ18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmsil.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี้ / ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
101. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จปกติกรณีของลูกจางประจําที่ไดทํางานเปนลูกจางประจําไมนอยกวา 1 ปบริบูรณ
ถึงแกความตายถาความตายนั้นมิไดเกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอยางรายแรงของตนเองใหจายเงินบําเหน็จปกติใหแก
ทายาทผูมสี ิทธิไดรบั มรดกตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยตามขอ 7 และขอ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิม่ เติม

2. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรบั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนัน้ เรียบรอยแลว
5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูม ือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผรู ับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลววามีความครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูมือประชาชน
102. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ทายาทยื่นเรื่องขอรับ
3 ชั่วโมง
บําเหน็จปกติพรอมเอกสาร
ตอองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทีล่ ูกจางประจําสังกัด
และเจาหนาที่ตรวจสอบ
ความถูกตองของเอกสาร
หลักฐาน

การพิจารณา

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสาร
ที่เกี่ยวของเสนอผูมอี ํานาจ
พิจารณา

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

6 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

-

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

นายกองคกรปกครองสวน 8 วัน
ทองถิ่นหรือผูรบั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จ
3)
ปกติโดยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแจงและเบิกจายเงิน
ดังกลาวใหแกทายาทตอไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลีจ้ ังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

-

103. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว 15 วัน
104. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
บําเหน็จปกติ
1)
1
ลูกจาง

2)

3)

หนังสือรับรอง
การใชเงินคืนแก
หนวยการบริหาร
ราชการสวน
ทองถิ่น

ใบมรณบัตร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จปกติ
ลูกจางทีห่ นวยงาน
ตนสังกัด)
(ขอรับแบบหนังสือ
รับรองการใชเงิน
คืนแกหนวยการ
บริหารราชการ
สวนทองถิ่นที่
หนวยงานตน
สังกัด)
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

105. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
106. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053596520 ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmsil.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี้
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
107. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
- แบบคําขอรับบําเหน็จปกติ
-ตัวอยางหนังสือรับรองการใชเงินคืนแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น (ตามรูปแบบที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละแหงกําหนด)

คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
108. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
109. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
110. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
111. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
112. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
113. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
114. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
115. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
116. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
117. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษของลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
118. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520
ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี้ /ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
119. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษเปนสิทธิประโยชนที่จายครัง้ เดียวใหแกลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวที่
ไดรับอันตรายหรือเจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาทีห่ รือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ซงึ่ แพทยทที่ าง
ราชการรับรองไดตรวจสอบและแสดงวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอีกเลยนอกจากจะไดบําเหน็จปกติแลวใหไดรับบําเหน็จ
พิเศษอีกดวยเวนแตอันตรายที่ไดรับหรือการเจ็บปวยเกิดความประมาณเลินเลออยางรายแรงหรือความผิดของตนเอง
2. กรณีของลูกจางชั่วคราวมีสิทธิรบั บําเหน็จพิเศษแตไมมีสิทธิไดรบั บําเหน็จปกติ

3. กรณีหากลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวผูมีสทิ ธิไดรับทั้งบําเหน็จพิเศษตามระเบียบนีเ้ งินสงเคราะห
ผูประสบภัยตามกฎหมายวาดวยการสงเคราะหผูประสบภัยเนื่องจากการชวยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการ
ปฏิบัติตามหนาที่มนุษยธรรมเงินคาทดแทนตามระเบียบวาดวยการจายเงินคาทดแทนและการพิจารณาบําเหน็จความชอบใน
การปราบปรามผูกอ การรายคอมมิวนิสตหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหนวยงานอื่นที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสัง่ ใหไปปฏิบัติงานเงินดังกลาวใหเลือกรับไดเพียงอยางใดอยางหนึ่งแลวแตจะเลือก
4. องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
5. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรบั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
6. พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนัน้ เรียบรอยแลว
7. ระยะเวลาการใหบริการตามคูม ือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผรู ับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลววามีความครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูมือประชาชน
120. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ลูกจางประจําหรือลูกจาง
ชั่วคราวผูมีสิทธิยื่นเรื่อง
ขอรับบําเหน็จพิเศษพรอม
เอกสารตอองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที่สังกัดและ
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบของ
องคกรปกครองทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของเอกสาร

3 ชั่วโมง

การพิจารณา

เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

6 วัน

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด

-

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ตรวจสอบความถูกตองและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารทีเ่ กี่ยวของเสนอผูมี
อํานาจพิจารณา
การพิจารณา
นายกองคกรปกครองสวน 8 วัน
ทองถิ่นหรือผูรบั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จ
พิเศษโดยใหองคกรปกครอง
3)
สวนทองถิ่นแจงและเบิก
จายเงินดังกลาวใหแก
ลูกจางประจําหรือลูกจาง
ชั่วคราวตอไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ลําพูน

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

-

121. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว 15 วัน
122. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
1
บําเหน็จพิเศษ
1) ลูกจาง

2)

ใบรับรองของ
แพทยที่ทาง
ราชการรับรองวา
ไมสามารถปฏิบัติ

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
พิเศษลูกจางที่
หนวยงานตน
สังกัด)
ฉบับ

-

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
หนาที่ได

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

123. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
124. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053596520 ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี้ / ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
125. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษลูกจาง

คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
126. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
127. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
128. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
129. หมวดหมูของงานบริการ : อนุมัติ
130. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจางของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นพ.ศ. 2542
131. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
132. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
133. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
134. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
135. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจางประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่
136. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520
ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook เทศบาลตําบลลี้ / ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
137. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. สิทธิประโยชนเกี่ยวกับบําเหน็จพิเศษรายเดือนเปนสิทธิประโยชนที่จายใหแกลูกจางประจําที่ไดรับอันตรายหรือ
เจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหนาที่หรือถูกประทุษรายเพราะเหตุกระทําตามหนาที่ซงึ่ แพทยที่ทางราชการรับรองไดตรวจ
และแสดงวาไมสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอีกเลย
2. ลูกจางประจําผูมสี ิทธิรบั บําเหน็จพิเศษจะขอรับเปนบําเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ไดโดยจายเปนรายเดือนเริม่
ตั้งแตวันที่ลูกจางประจําออกจากงานจนถึงแกความตาย

3.องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยาจะแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพ.ร.บงการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการพ.ศ. 2558
4. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรบั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
5. พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไข
คําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนัน้ เรียบรอยแลว
6. ระยะเวลาการใหบริการตามคูม ือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผรู ับคําขอตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลววามีความครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูมือประชาชน
138. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

การพิจารณา
3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ลูกจางประจําผูมสี ิทธิยื่น
3 ชั่วโมง
เรื่องขอรับบําเหน็จพิเศษราย
เดือนพรอมเอกสารตอ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สังกัดและเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวนของ
หลักฐาน
เจาหนาที่ผรู ับผิดชอบของ 6 วัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตรวจสอบความถูกตองและ
รวบรวมหลักฐานและ
เอกสารทีเ่ กี่ยวของเสนอผูมี
อํานาจพิจารณา
นายกองคกรปกครองสวน 8 วัน
ทองถิ่นหรือผูรบั มอบอํานาจ
พิจารณาสั่งจายเงินบําเหน็จ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

-

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

-

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พิเศษรายเดือนโดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นแจงและ
เบิกจายเงินดังกลาวใหแก
ลูกจางประจําตอไป
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
139. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแลว 15 วัน
140. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคําขอรับ
1
บําเหน็จพิเศษ
1) รายเดือนลูกจาง

2)

ใบรับรองของ
แพทยที่ทาง
ราชการรับรองวา
ไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได

-

1

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
141. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

0

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (ขอรับแบบคํา
ขอรับบําเหน็จ
พิเศษรายเดือน
ลูกจางทีห่ นวยงาน
ตนสังกัด)
ฉบับ
-

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

142. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053596520 ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook เทศบาลตําบลลี้
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
143. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบคําขอรับบําเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจาง

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
144. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
145. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
146. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
147. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
148. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติภาษีบํารงุทอ งที่ พ.ศ. 2508
149. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
150. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
151. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
152. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
153. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีบํารุงทองที่
154. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520 ตอ 18
หรือทางอีเมลล : leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี/้ ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
155. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ. 2508 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีบํารุง
ทองที่ โดยมีหลักเกณฑและขั้นตอน ดังนี้
1. การติดตอขอชําระภาษีบํารุงทองที่
1.1 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีผทู ี่เปนเจาของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปที่มกี ารตีราคาปานกลางทีด่ ิน
(1) ผูมหี นาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) พรอมดวยหลักฐานที่ตองใชตอเจา
พนักงานประเมินภายในเดือนมกราคมของปทมี่ ีการประเมินราคาปานกลางของที่ดิน

(2) เจาพนักงานประเมินจะทําการตรวจอสบและคํานวณคาภาษีแลวแจงการประเมินใหผมู ีหนาที่เสียภาษีหรือ
เจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีเปนจํานวนเทาใดภายในเดือนมีนาคม
(3) ผูมหี นาที่เสียภาษีหรือเจาของที่ดินจะตองเสียภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปเวนแตกรณีไดรับใบแจงการ
ประเมินหลังเดือนมีนาคมตองชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงการประเมิน
1.2 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปนเจาของที่ดินรายใหมหรือจํานวนเนือ้ ที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป
(1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.5 หรือภบท.8 แลวแตกรณีพรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมิน
ภายในกําหนด 30 วันนับแตวันไดรับโอนหรือมีการเปลี่ยนแปลง
(2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
(3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
1.3 การยื่นแบบแสดงรายการที่ดินกรณีเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินอันเปนเหตุใหการลดหยอนเปลี่ยนแปลงไปหรือมี
เหตุอยางอื่นทําใหอัตราภาษีบํารุงทองทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
(1) เจาของที่ดินยื่นคํารองตามแบบภบท.8 พรอมดวยหลักฐานตอเจาพนักงานประเมินภายในกําหนด 30 วันนับแต
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
(2) เมื่อเจาหนาที่ไดรับแบบแลวจะออกใบรับไวใหเปนหลักฐาน
(3) เจาพนักงานประเมินจะแจงใหเจาของที่ดินทราบวาจะตองเสียภาษีในปตอไปจํานวนเทาใด
(4) การขอชําระภาษีบํารุงทองที่ในปถัดไปจากปทมี่ ีการประเมินราคาปานกลางของที่ดินใหผูรบั ประเมินนํา
ใบเสร็จรับเงินของปกอนพรอมกับเงินไปชําระภายในเดือนเมษายนของทุกป
2. กรณีเจาของที่ดินไมเห็นพองดวยกับราคาปานกลางที่ดินหรือเมื่อไดรบั แจงการประเมินภาษีบํารุงทองที่แลวเห็นวา
การประเมินนั้นไมถูกตองมีสทิ ธิอุทธรณตอผูวาราชการจังหวัดไดโดยยื่นอุทธรณผานเจาพนักงานประเมินภายใน 30 วันนับ
แตวันที่ประกาศราคาปานกลางที่ดินหรือวันที่ไดรับการแจงประเมินแลวแตกรณี
3. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่ เติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดผูรบั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
4. พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
5. ระยะเวลาการใหบริการตามคูม ือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผรู ับคําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูมือประชาชน
6. จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ

156. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
1 วัน
แสดงรายการทรัพยสิน
(ภบท.5 หรือภบท.8) เพื่อให
พนักงานเจาหนาที่ตรวจสอบ
เอกสาร

การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา 30 วัน
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
ตามแบบแสดงรายการ
(ภบท.5 หรือภบท.8) และ
แจงการประเมินภาษีให
เจาของทรัพยสินดําเนินการ
ชําระภาษี

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
157. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
158. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน
2) สําเนาทะเบียน
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

-

ที่

3)

ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บาน
หนังสือรับรองนิติ
1
บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หลักฐานแสดง
1
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
เชนโฉนดที่ดิน ,
น.ส.3
หนังสือมอบ
1
อํานาจ
ใบเสร็จหรือ
1
สําเนาใบเสร็จการ
ชําระคาภาษีบํารุง
ทองที่ของปกอ น

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

ชุด

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

0

ฉบับ

1

ฉบับ

(กรณีมอบอํานาจ
ใหดําเนินการแทน)
-

หมายเหตุ
(กรณีเปนนิติ
บุคคล)

-

159. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
160. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520 ตอ 18
หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี้
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีปาย
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
161. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีปาย
162. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
163. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
164. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
165. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ.ภาษีปายพ.ศ. 2510
166. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
167. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
168. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
169. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
170. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีปาย
171. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูนหมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลข
โทรสาร 053-596520 ตอ 18 หรือทาง Facebook เทศบาลตําบลลี้ / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
172. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษีปาย
แสดงชื่อยี่หอหรือเครื่องหมายที่ใชเพื่อการประกอบการคาหรือประกอบกิจการอื่นหรือโฆษณาการคาหรือกิจการอื่นเพื่อ
หารายไดโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบล) ประชาสัมพันธขั้นตอนและวิธีการเสีย
ภาษี
2. แจงใหเจาของปายทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)

3. เจาของปายยื่นแบบแสดงรายการภาษีปาย (ภ.ป. 1) ภายในเดือนมีนาคม
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีปายและแจงการประเมินภาษีปาย (ภ.ป. 3)
5. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของปายชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. กรณีที่เจาของปายชําระภาษีเกินเวลาที่กําหนด (เกิน 15 วันนับแตไดรับแจงการประเมิน) ตองชําระภาษีและ
เงินเพิ่ม
7. กรณีที่ผรู ับประเมิน (เจาของปาย) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบริหารทองถิ่นไดภายใน 30 วัน
นับแตไดรับแจงการประเมินเพื่อใหผบู ริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงใหผูเสียภาษีทราบตามแบบ (ภ.ป. 5) ภายในระยะเวลา
60 วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณตามพระราชบัญญัติภาษีปายพ.ศ. 2510
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่ เติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดผู
รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการ
แกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิม่ เติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมอื เริ่มนับหลังจากเจาหนาทีผ่ ูรบั คําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูมือประชาชน
11. หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตาม
มาตรา 10 แหง พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
173. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เจาของปายยื่นแบบแสดง
1 วัน
รายการภาษีปาย (ภ.ป. 1)
เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่
ตรวจสอบความครบถวน
ถูกตองของเอกสารหลักฐาน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วัน (ภายในเดือน
มีนาคมของทุกป)
2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่พิจารณา
ตรวจสอบรายการปายตาม
แบบแสดงรายการภาษีปาย
(ภ.ป.1) และแจงการ
ประเมินภาษี

30 วัน

การพิจารณา

เจาของปายชําระภาษี

15 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 46 วัน

กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 30 วันนับ
จากวันที่ยื่นแสดง
รายการภาษีปาย
(ภ.ป.1) (ตาม
พระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ.
2539)
2. หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) / องคการ
บริหารสวนตําบล
.....(ระบุชื่อ) /
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 15 วันนับ
แตไดรับแจงการ
ประเมิน (กรณีชําระ
เกิน 15 วันจะตอง
ชําระเงินเพิ่มตาม
อัตราที่กฎหมาย
กําหนด)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุชื่อ)
/ องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ) / เมืองพัทยา)

174. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
175. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
1) บัตรที่ออกใหโดย
หนวยงานของรัฐ
พรอมสําเนา
ทะเบียนบาน
1
2)
พรอมสําเนา
แผนผังแสดง
1
สถานที่ตั้งหรือ
แสดงปาย
3) รายละเอียด
เกี่ยวกับปายวัน
เดือนปที่ติดตัง้
หรือแสดง
หลักฐานการ
0
ประกอบกิจการ
เชนสําเนาใบ
ทะเบียนการคา
4)
สําเนาทะเบียน
พาณิชยสําเนา
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
หนังสือรับรองนิติ
1
บุคคล (กรณีนิติ
5)
บุคคล) พรอม
สําเนา

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

-

ที่
6)

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สําเนา
0
ใบเสร็จรับเงิน
ภาษีปาย (ถามี)
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

176. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
177. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน หมายเลขโทรศัพท 053-596520
หมายเลขโทรสาร 053-596520 ตอ 18 หรือทางอีเมลล :leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook เทศบาล
ตําบลลี้
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
178. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีปาย (ภ.ป. 1) 2. แบบยื่นอุทธรณภาษีปาย (ภ.ป. 4)

คูมือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
179. ชื่อกระบวนงาน : การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
180. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
181. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
182. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
183. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475
184. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
185. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
186. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
187. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
188. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับชําระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
189. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 โทรสารหมายเลข 053-596520 ตอ 18
หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทางFacebook ของเทศบาลตําบลลี/้ ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
190. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพ.ศ. 2475 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ในการรับชําระภาษี
โรงเรือนและที่ดินจากทรัพยสินทีเ่ ปนโรงเรือนหรือสิง่ ปลูกสรางอยางอื่นๆและที่ดินที่ใชตอเนือ่ งกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสราง
อยางอื่นนั้นโดยมีหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขดังนี้
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล/เมืองพัทยา) ประชาสัมพันธขั้นตอนและ
วิธีการชําระภาษี
2. แจงใหเจาของทรัพยสินทราบเพื่อยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2)

3. เจาของทรัพยสินยื่นแบบแสดงรายการทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ
4. องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพยสินและแจงการประเมินภาษี (ภ.ร.ด.8)
5.องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับชําระภาษี (เจาของทรัพยสินชําระภาษีทันทีหรือชําระภาษีภายในกําหนดเวลา)
6. เจาของทรัพยสินดําเนินการชําระภาษีภายใน 30 วันนับแตไดรับแจงการประเมินกรณีที่เจาของทรัพยสินชําระ
ภาษีเกินเวลาที่กําหนดจะตองชําระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายกําหนด
7. กรณีที่ผรู ับประเมิน (เจาของทรัพยสิน) ไมพอใจการประเมินสามารถอุทธรณตอผูบ ริหารทองถิ่นไดภายใน 15 วัน
นับแตไดรับแจงการประเมินโดยผูบ ริหารทองถิ่นชี้ขาดและแจงเจาของทรัพยสินทราบภายใน 30 วันนับจากวันที่เจาของ
ทรัพยสินยื่นอุทธรณ (ภ.ร.ด.9)
8. กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไขเพิม่ เติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลา
ใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดผูรบั คําขอจะ
ดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
9. พนักงานเจาหนาทีจ่ ะยังไมพิจารณาคําขอและยังนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
10. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมอื เริ่มนับหลังจากเจาหนาทีผ่ ูรบั คําขอไดตรวจสอบคําขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามทีร่ ะบุไวในคูมือประชาชน
11.จะดําเนินการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จ
191. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร เจาของทรัพยสินยื่นแบบ
1 วัน
เทศบาลตําบลลี้
แสดงรายการทรัพยสิน
อําเภอลีจ้ ังหวัด
1)
(ภ.ร.ด.2) เพื่อใหพนักงาน
ลําพูน
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร
การพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่พิจารณา 30 วัน
เทศบาลตําบลลี้
ตรวจสอบรายการทรัพยสิน
อําเภอลีจ้ ังหวัด
ตามแบบแสดงรายการ
ลําพูน
2)
ทรัพยสิน (ภ.ร.ด.2) และแจง
การประเมินภาษีใหเจาของ
ทรัพยสินดําเนินการชําระ
ภาษี
ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน

192. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
193. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
ประชาชนหรือ
1) บัตรอื่นทีอ่ อกให
โดยหนวยงาน
ของรัฐ
ทะเบียนบาน
1
2)
พรอมสําเนา
หลักฐานแสดง
1
กรรมสิทธิ์
โรงเรือนและที่ดิน
พรอมสําเนาเชน
3) โฉนดที่ดิน
ใบอนุญาตปลูก
สรางหนังสือ
สัญญาซื้อขาย
หรือใหโรงเรือนฯ

4)

หลักฐานการ
ประกอบกิจการ
พรอมสําเนาเชน
ใบทะเบียนการคา
ทะเบียนพาณิชย
ทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
หรือใบอนุญาต
ประกอบกิจการ

-

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

-

1

ชุด

-

1

ชุด

-

หมายเหตุ
-

ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คาของฝาย
สิ่งแวดลอม
สัญญาเชาอาคาร
หนังสือรับรองนิติ
1
บุคคลและงบ
แสดงฐานะ
การเงิน (กรณีนิติ
บุคคล) พรอม
สําเนา
หนังสือมอบ
1
อํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให
ดําเนินการแทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

194. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
195. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 โทรสารหมายเลข 053-596520 ตอ 18
หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทางFacebook ของเทศบาลตําบลลี้
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
196. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1. แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 2)
2. แบบคํารองขอใหพจิ ารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด. 9)

คู่มอื สําหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตให้ ดําเนินกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี อําเภอลี จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
197. ชือกระบวนงาน : การออกใบอนุญาตให้ดาํ เนินกิจการทีเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ
198. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี อําเภอลี จังหวัดลําพูน
199. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
200. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
201. กฎหมายทีให้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง :
1) เทศบํญญัติเทศบาลตําบลลีเรื องการควบคุมกิจการทีเป็ นอันตรายต่ อสุขภาพ พ.ศ. 2554
202. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
203. พืนทีให้บริการ : ท้องถิน
204. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา เทศบํญญัติเทศบาลตําบลลี เรื อง การควบคุมกิจการทีเป็ น
อันตรายต่อสุขภาพพ.ศ. 2554
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 60 วันทําการ
205. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุ ด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
206. ชืออ้างอิงของคู่มอื ประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การออกใบอนุญาตให้ดาํ เนินกิจการทีเป็ นอันตราย
ต่อสุขภาพ
207. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี หมายเลขโทรศัพท์ 053-596520 โทรสารหมายเลข 053596520 ต่ อ 18 หรื อทางอีเมลล์ leelocal@hotmail.com หรื อทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี /
ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 208. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ไม่มีขอ้ มูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขในการยืนคําขอ
209. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 วัน
210. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน

211. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
เทศบาลตําบลลี
1) ประชาชน
อําเภอลี จังหวัด
1
ลําพูน
สําเนาทะเบียน เทศบาลตําบลลี
2) บ้ าน
อําเภอลี จังหวัด
1
ลําพูน
สําเนา
เทศบาลตําบลลี
ใบอนุญาตตาม อําเภอลี จังหวัด
3)
1
กฎหมายที
ลําพูน
เกียวข้ อง
ใบมอบอํานาจ เทศบาลตําบลลี
4) (กรณีมกี ารมอบ อําเภอลี จังหวัด
1
อํานาจ)
ลําพูน

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

212. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ (อัตราบัญชีค่าธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตฯอยู่ในส่ วนเพิมเติมเอกสาร)

213. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี หมายเลขโทรศัพท์ 053-596520 โทรสารหมายเลข 053596520 ต่อ 18 หรื อทางอีเมลล์:leelocal@hotmail.com หรื อทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

ที

รายละเอียดของขันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูป้ ระกอบกิจการยืนคําขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิน

1 ถึง 5 นาที

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิน
พิจารณาเอกสารความ
ถูกต้องกรณี ไม่ถกู ต้องไม่
สมบูรณ์ตอ้ งแจ้งผูข้ อ

1 ถึง 15 วัน

ประเภทขันตอน

1)

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน
เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

-

-

ใบอนุญาตให้ทราบเพือ
ดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้อง
การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดเอกสารถูกต้อง
ครบถ้วนเจ้าพนักงาน
ท้องถินเข้าตรวจสภาพ
สถานทีแล้วพิจารณาออก
ใบอนุญาต

1 ถึง 30 วัน

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

การพิจารณา

1 ถึง 15 วัน
เจ้าพนักงานท้องถิน
พิจารณากรณี มีเหตุจาํ เป็ น
ไม่อาจออกใบอนุญาตได้จอ
ขยายระยะเวลาออกไปอีก
ได้

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

3)

4)

คูมือสําหรับประชาชน : การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
214. ชื่อกระบวนงาน : การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
215. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
216. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
217. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
218. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) เทศบํญญัติเทศบาลตําบลลี้เรื่องการควบคุมกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอสุขภาพพ.ศ. 2554
219. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
220. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
221. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา เทศบํญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เปน
อันตรายตอสุขภาพพ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 60 วัน
222. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
223. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ ปนอันตรายตอ
สุขภาพ
224. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520
ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี/้ ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ -

225. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
2. ถากรณีคําขอไมถูกตองหรือไมสมบูรณเจาพนักงานทองถิน่ ตองแจงผูขอตออายุใบอนุญาตทราบเพื่อดําเนิการแกไข
226. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต

1)

5 นาที
การพิจารณา

2)
การพิจารณา
3)

การพิจารณา
4)

ระยะเวลา
ใหบริการ

ผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
แกไขเอกสาร(กรณีเอกสาร
ไมถูกตอง)
เจาพนักงานทองถิ่นออก
ใบอนุญาตหรือแจงตอผูยื่น
คําขอกรณีมีเหตุไมสามารถ
ออกใบอนุญาตได
เจาพนักงานทองถิ่นขอขยาย
ระยะเวลาดําเนินการ

15 วัน

30 วัน

15 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

-

-

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 วัน
227. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
228. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

ที่
2)
3)
4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผูอ อกเอกสาร
ประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
1
ใบมอบอํานาจ
(กรณีมรการมอบ
1
อํานาจ)
สําเนาใบอนุญาต
1
ของปกอน

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

229. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ (บัญชีอัตราคาธรรมเนียมในการตอใบอนุญาตฯ อยูในสวนเอกสารเพิ่มเติม(ตัวอยางแบบฟอรม ))
17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053596520 ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี้ / ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

คูมือสําหรับประชาชน: การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้ สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไมเกิน
200 ตารางเมตร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
230. ชื่อกระบวนงาน : การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตัง้ สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไมเกิน
200 ตารางเมตร
231. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
232. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
233. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
234. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1 เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2554
235. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
236. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
237. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรือ่ ง สถานที่จําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 21 วันทําการ
238. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
239. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอหนังสือรับรองการแจงจัดตั้งสถานทีจ่ ําหนายอาหาร
และสถานทีส่ ะสมอาหารพื้นทีไมเกิน 200 ตารางเมตร 24/07/2558 14:12
240. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520
ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebok / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -

241. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูประสงคจะดําเนินการจัดตัง้ สถานทีจ่ ําหนายอาหารหรือสถานทีส่ ะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึง่ มีพื้นที่ไมม
เกิน 200 ตารางเมตรและมิใชเปนการขายของในตลาดจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
2 เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
-กรณีถูกตองครบถวนเจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการออกหนังสือรับแจงเปนการชั่วคราวและจะตองดําเนินการ
ออกหนังสือรับรองการแจงภายในเจ็ดวันนับแตไดรับการแจง
- กรณีไมครบสมบูรณไมถูกตองทางสํานักงาน/เจาพนักงานทองถิ่นจะตองดําเนินการแจงใหกับผูแจงภายในเจ็ดวัน
นับแตวันรับแจง
- ผูแจงตองดําเนินการแกไขใหมีความถูกตองครบถวนภายในเจ็ดวัน
242. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ยื่นเอกสารประกอบการขอ
หนัสือรับรองการแจง

5 นาที

ออกหนังสือรับแจงชั่วคราว

2)

15 นาที
การพิจารณา

3)

การพิจารณา
4)
การพิจารณา
5)

ออกหนังสือรับรองการแจง
การจัดตัง้ สถานทีจ่ ําหนาย
อาหารหรือสถานทีส่ ะสม
อาหาร
เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา
แลวแจงใหกับผูแจง(กรณี
เอกสารไมถูกตอง/ไมครบ
ผูแจงตองดําเนินการแกไข
เอกสารใหถกู ตอง/ครบถวน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วัน

7 วัน

7 วัน

7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลีจ้ ังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

-

-

-

-

-

243. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
244. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1)
1
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
2)
1
บาน
ใบมอบอํานาจ
3) (กรณีมกี ารมอบ
1
อํานาจ)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
รายการเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

245. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
246. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053596520 ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebok
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนย บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

247. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
248. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน สถ.มท.
-

คู่มอื สําหรับประชาชน : การขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดตังสถานทีจําหน่ ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลตําบลลี อําเภอลี จังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
249. ชือกระบวนงาน : การขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดตังสถานทีจําหน่ายอาหารและสถานทีสะสมอาหาร
250. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี อําเภอลี จังหวัดลําพูน
251. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
252. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
253. กฎหมายทีให้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลีเรื องสถานทีจําหน่ ายอาหารและสถานทีสะสมอาหารพ.ศ. 2554
254. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
255. พืนทีให้บริการ : ท้องถิน
256. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี เรื อง สถานทีจําหน่ายอาหารและ
สถานทีสะสมอาหารพ.ศ. 2554
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 21 วันทําการ
257. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุ ด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
258. ชืออ้างอิงของคู่มอื ประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขอต่อหนังสือรับรองการแจ้งจัดตังสถานทีจําหน่าย
อาหารและสถานทีสะสมอาหาร 02/08/2558 13:24
259. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี หมายเลขโทรศัพท์ 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520
ต่ อ 18 หรื อทางอีเมลล์ :leelocal@hotmail.com หรื อทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี/ติดต่ อด้ วยตนเองณ
หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -

260. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีขอ้ มูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขในการยืนคําขอ
261. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอนการ
บริการ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูป้ ระสงค์ขอใบรับรองฯยืน
เอกสาร

2)

การพิจารณา

ออกหนังสือรับรองชัวคราว
(กรณี เป็ นไปโดยความ
ถูกต้อง)

3)

การพิจารณา

ออกหนังสือรับรอง(กรณี
เป้ นไปโดยถูกต้อง)

4)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถินแจ้งให้ผู้
ยืนคําขอ(กรณี เป็ นไปโดย
ไม่ถกู ต้อง)

5)

การพิจารณา

ออกหนังสือรับรองฯ(กรณี
แก้ไขให้เป็ นไปโดยถูกต้อง)

ระยะเวลา
ให้ บริการ
5 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

-

15 นาที

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

7 วัน

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

7 วัน

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

7 วัน

เทศบาลตําบลลี
อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วัน
262. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน

263. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1)
1
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
2)
1
บ้ าน
สําเนา
3) ใบอนุญาตปี ที
1
ผ่านมา
ใบมอบอํานาจ
4) (กรณีมกี ารมอบ
1
อํานาจ)
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
264. ค่าธรรมเนียม
1) พืนทีประกอบการไม่เกิน 10 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 50 บาท
หมายเหตุ 2)

พืนทีประกอบการ 10 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 25 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ -

3)

พืนทีประกอบการ 25 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 50 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 200 บาท

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หมายเหตุ 4)

พืนทีประกอบการ 50 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 500 บาท
หมายเหตุ -

5)

พืนทีประกอบการ 100 ตารางเมตรแต่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ค่าธรรมเนียม 800 บาท
หมายเหตุ –

265.
ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี หมายเลขโทรศัพท์ 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053596520 ต่อ 18 หรื อทางอีเมลล์:leelocal@hotmail.com หรื อทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
266. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
267. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมตั โิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/08/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตําบลลี อําเภอลี จังหวัด
ลําพูน สถ.มท.
-

คูมือสําหรับประชาชน : การขอตอใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลตําบลลีอ้ ําเภอลีจ้ ังหวัดลําพูน
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
268. ชื่อกระบวนงาน : การขอตอใบอนุญาตการจัดตั้งสถานที่จําหนายอาหารและสถานทีส่ ะสมอาหาร
269. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลลี้อําเภอลี้จงั หวัดลําพูน
270. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
271. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
272. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรื่อง สถานที่จําหนายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2554
273. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
274. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
275. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา เทศบัญญัติเทศบาลตําบลลี้ เรื่อง สถานทีจ่ ําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหารพ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
21 วัน
276. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
277. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตอใบอนุญาตการจัดตัง้ สถานทีจ่ ําหนายอาหารและ
สถานที่สะสมอาหาร
278. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053-596520 ตอ
18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี/้ ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
279. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไมมีขอมูลหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอ

280. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขอใบอนุญาตยื่นเอกสาร

5 นาที

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นออก
ใบอนุญาต

7 วัน

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผู
ขอ(กรณีไมเปนไปโดยความ
ถูกตอง)

7 วัน

การพิจารณา

ออกหนังสือรับรอง(กรณีผู
ยื่นขอใบอนุญาตแกไขให
เปนไปโดยความถูกตอง)

7 วัน

1)

2)

3)

4)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน
เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลลี้
อําเภอลี้ จังหวัด
ลําพูน

-

-

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 21 วัน
281. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
282. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
1
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน
1
2)
บาน
สําเนาใบอนุญาตป
1
3) ที่ผานมา

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

หมายเหตุ
-

ที่
4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ใบมอบอํานาจ
1
(กรณีมกี ารมอบ
อํานาจ)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ

283. คาธรรมเนียม
1) พื้นทีร่ ปะกอบการเกิน 200 ตารางเมตรแตไมเกิน 800 ตารางเมตร
คาธรรมเนียม 1,500 บาท
2) พื้นที่ประกอบการเกิน 800 ตารางเมตรขึ้นไป
คาธรรมเนียม 3,000 บาท
284. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลตําบลลี้ หมายเลขโทรศัพท 053-596520 หมายเลขโทรสาร 053596520 ตอ 18 หรือทางอีเมลล:leelocal@hotmail.com หรือทาง Facebook ของเทศบาลตําบลลี้
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ(เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

