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กำรจัดทำคู่มือสำหรับประชำชน
เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ จังหวัดนครรำชสีมำ
--------------------------------------------------------------------------1.ที่มำ
เนื่องด้วยปัจจุบัน มีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจานวนมาก กาหนดให้การประกอบกิจการของ
ประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนและการแจ้งในการขออนุญาต
ดาเนินการต่างๆ จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง อีกทั้งกฎหมายบางฉบับไม่ได้กาหนดระยะเวลา
เอกสาร และหลักฐานที่จาเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ทาให้เ กิดความคลุมเครือไม่
ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระแก่ประชาชนอย่างมาก และเป็นอุปสรรคต่อการเพิ่ มขีดความสามารถในการ
ประกอบธุ รกิ จของประเทศในเวทีการค้าโลก คณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ได้ป รึกษาลงมติให้เ สนอร่าง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.......ต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ใช้อานาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีตา
มาตรา 43 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุ ทธศักราช 2557 เสนอร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติพจิ ารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน สภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติในการ
ประชุมครั้งที่ 25/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
แล้ว ลงมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย นายกรัฐมนตรี ได้นาร่างพระราชบัญญัติการอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ...ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงประปรมาภิไธย
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558
และมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558
มำตรำ 7 วรรคหนึ่ง กาหนดให้ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การกระทาใดจะต้องได้รับอนุญาต
ผูอ้ นุญาตจะต้องจัดทาคู่มอื สาหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไข
(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ผู้
ขออนุญาตจะต้องยื่นมาพร้อมกับคาขอ และจะกาหนดให้ย่นื คาขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคาขอ
ด้วยตนเองก็ได้
มำตรำ 7 วรรคสอง คู่มอื สาหรับประชาชนตามวรรคหนึ่ง ให้ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่
กาหนดให้ย่นื คาขอ และเผยแพร่ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อประชาชนได้สาเนาคู่มอื ดังกล่าวให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่คัดสาเนาให้ โดยจะคิดค่าใช้จา่ ยตามควรแก่กรณีก็ได้ ในกรณีเช่นนั้นให้ระบุค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ใน
คู่มอื สาหรับประชาชนด้วย

-2มำตรำ 7 วรรคสำม กาหนดให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการตรวจสอบ
ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตที่กาหนดตามวรรคหนึ่งว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองเมืองที่ดีหรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่า ขั้นตอน และระยะเวลาที่
กาหนดดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา และสั่งการให้ผอู้ นุญาตดาเนินการแก้ไข
ให้เหมาะสมโดยเร็ว
มำตรำ 17 ให้ผู้อนุญาตจัดทาคู่มือสาหรับประชาชนตา มาตรา 7 ให้เสร็จสิน้ ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ปี ระกาศในราชกิจจานุเบกษา
2.วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือสำหรับประชำชน
2.1 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและประชาชนใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการ
2.2 เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
3.คำจำกัดควำม
“กำรบริหำรประชำชน” หมายถึง การดาเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐจน
แล้วเสร็จตามคาขอ การยื่นคาขอนี้เป็นการยื่นคาขอตามที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของ
รัฐกาหนดให้ผรู้ ับบริการต้องยื่นคาขอก่อนดาเนินการใด ได้แก่การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบียน การขึน้ ทะเบียน การรับแจ้ง การให้ประทานบัตร และการให้อาชญาบัตร
“ผู้รับบริกำร” หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ
“หน่วยงำนของรัฐ” ประกอบด้วย ส่วนราชการ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานภาครัฐรูปแบบใหม่
4.แนวคิดและหลักกำร
แนวคิด และหลั ก การของการจัดท าคู่มือสาหรับ ประชาชนตามพระราชบัญ ญั ติอานวยความ
สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ได้นาหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาเป็นหลักการสาคัญ ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนของประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของ
ภาครัฐ การสร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผย
ขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ เพื่อเป้ าหมายอันเป็นหัวใจสาคัญคือ การคานวณความสะดวกให้แก่
ประชาชน
4.1 ความหมายของคู่มือสาหรับประชาชน เป็นคู่มือที่แสดงให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ชัดเจน ในการ
ติดต่อรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ ว่ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสารและหลักฐานที่
จาเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน

-34.2 ขอบเขตการดาเนินการ หน่วยงานของรัฐที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้
ประชาชนต้องขออนุญ าต จดทะเบีย นขึ้นทะเบีย นหรือแจ้งก่อนจะดาเนินการใดๆ ต้องจัดทาคู่มือสาหรับ
ประชาชน
4.3 วั ตถุ ป ระสงค์ ใ นการจัดท าคู่มือส าหรับ ประชาชน การจัดท าคู่มือ สาหรับ ประชาชนมี
วัตถุประสงค์ดังนี.้ 1) เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกในการติดต่อ ขอรับบริการของประชาชน โดยให้ข้อมูลที่
ชัดเจน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบคาขอ
สถานที่ให้บริการ
2) เพื่อลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน
3) เพื่อยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ
4) เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
4.4 เป้าหมายของการจัดทาคู่มอื สาหรับประชาชน
หน่วยงานของรัฐที่มงี านบริการประชาชนที่มกี ฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ กาหนดให้
ประชาชนต้องมายื่นขออนุญาตก่อนดาเนินการใด มีการจัดทาคู่มอื สาหรับประชาชน และนาไปใช้ในการ
ให้บริการประชาชน
5.ประโยชน์ท่ไี ด้จำกกำรจัดทำคู่มือสำหรับประชำชน
ประโยชน์ต่อผู้รับบริกำร
-ทราบแนวปฏิบัติในการรับบริการอย่างชัดเจน
-ได้รับบริการที่มีมาตรฐาน และมีความโปร่งใส
-ได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากการมารับบริการ
-มีโอกาสแสดงความเห็นติชม (Feedback)
ประโยชน์ต่อผู้ให้บริกำร
-ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ ในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงในการ
ทุจริตคอรัปชั่น
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการ ตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อนามาปรับปรุง
การให้บริการ
- พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ
-ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ
-เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศ

-4-

คู่มือสำหรับประชำชน/งำนที่ให้บริกำร
เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่ อำเภอเมืองนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ

-5-

คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรรับชำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนพัฒนำรำยได้ กองคลัง เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1. กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
โทรศัพท์: 0 442-82783
โทรสาร : 0 442-82782

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ คือ ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆกับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือน
หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นๆ และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า, ทาการค้าขาย ,
โกดัง หรือเพื่อใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้ต้องมีทรัพย์สินอันได้แก่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อื่น ๆ กับที่ดนิ ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนัน้ ต้องไม่เข้าข้อยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 9,10
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1.ผู้มหี น้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ยื่นแบบแสดงรายการ
เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2)
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ร.ด.2 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน
ผ.ท.4 และ ผ.ท.5
3.คานวณค่ารายปีและคิดค่าภาษี
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
5.ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ชาระเงิน และรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดนิ (ภ.ร.ด.12)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

-6กรณีผู้ชำระภำษียื่นแบบ ภ.ร.ด.2 แล้วยังไม่ชำระทันทีให้ดำเนินกำร ดังนี้
1.เมื่อได้รับการแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8) ต้องชาระภายใน30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
หากชาระ เกินกาหนดต้องเสียเงินเพิ่ม ดังนี้
ไม่เกิน 1 เดือน เงินเพิ่ม 2.5%
เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน เงินเพิ่ม 5%
เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน เงินเพิ่ม 7.5%
เกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน เงินเพิ่ม 10%
เกิน 4 เดือนต้องดาเนินคดี
2.ได้รับแจ้งการประเมินแล้วไม่พอใจในการประเมิน ต้องอุทธรณ์ภายใน 15 วัน
ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีภาษีโรงเรือนและที่ดนิ ปีที่ผ่านมา (ภ.ร.ด.12)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ผูร้ ับประเมินชาระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปี
อัตราค่าภาษีรอ้ ยละ 12.5 ของค่ารายปี
ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5%
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์: 0 442-82783 ต่อ 23
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

-7ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
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คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรรับชำระภำษีป้ำย

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนพัฒนำรำยได้ กองคลัง เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1. กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
โทรศัพท์: 0 442-82783
โทรสาร : 0 442-82782
เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ป้าย หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่น
เพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า หรือกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ
ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียน แกะสลัก จารึกหรือทาให้ปรากฏด้วยวิ ธีอื่น ให้เจ้าของป้ายมีหน้าที่
เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันเริ่มติดตั้งหรือ
แสดงจนถึงวันสิ้นปีและให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด งวดละสามเดือนของปี โดยเริ่มเสียภาษีป้ายตั้งแต่งวดที่
ติดตัง้ ป้ายจนถึงงวดสุดท้ายของปี
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1.ผู้มหี น้าที่เสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)
พร้อมเอกสารประกอบ
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.ป.1 ตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล ผ.ท.4
และ ผ.ท.5
3.คานวณพื้นที่ป้ายและประเมินค่าภาษีป้าย
4.แจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
5.ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระเงินและรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

-12ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้าย ปีที่ผ่านมา (ภ.ป.7)

จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
อัตราภาษีป้าย แบ่งเป็น 3 อัตรา ดังนี้
อัตราภาษีป้าย (ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร)
1) อักษรไทยล้วน 3 บาท
2) อักษรไทยปนกับอักษรต่างปะเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น 20 บาท
3) ป้ายดังต่อไปนี้
ก. ไม่มอี ักษรไทย40 บาท
ข. อักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ากว่าอักษรต่างประเทศ40 บาท
4) ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายได้เสียภาษีป้ายแล้วอัน
เป็นเหตุให้ตอ้ งเสียภาษีป้ายเพิ่มขึน้ ให้คิดอัตรา ตาม 1) 2) หรือ 3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะเงินภาษีที่
เพิ่มขึน้
5) ป้ายใดต่ากว่า 200 บาท ให้เสีย 200 บาท
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์: 0 4428-2783
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

-13ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม

-14-

-15-

คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรรับชำระภำษีบำรุงท้องที่

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนพัฒนำรำยได้ กองคลัง เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1. กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
โทรศัพท์: 0 442-82783
โทรสาร : 0 442-82782
เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ที่ดนิ ที่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษี
บารุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดิน และพื้นที่ที่เป็นภูเขาหรือที่มีน้าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่เจ้าของที่ดินได้รับการยกเว้น
ภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปี
ใด มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่สาหรับปีนนั้
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
กรณีมีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร (ภ.บ.ท.5) ซึ่งต้องยื่นใหม่

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

ทุก 4 ปี / ครั้ง (ภำยในเดือนมกรำคม)
1.ผูเ้ ป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท. 5)
2.เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลใน
ผ.ท.4 และ ผ.ท.5.
3.คานวณค่าภาษีบารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดนิ และประเมิน
ค่าภาษีบารุงท้องที่

-164.แจ้งการประเมิน (ภ.บ.ท.5)
5.ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน
ค่าภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)
สำหรับกำรชำระภำษีในรอบ 3 ปีถัดไป
1.ผูเ้ ป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ – สกุล ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4)
2.ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11)
ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 3 วัน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน

จานวน 1 ฉบับ

2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
อัตราภาษีบารุงท้องที่กาหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา
ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก
เสียภาษี 70 บาท
ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท
ประกอบกสิกรรม ประเภทไม้ลม้ ลุกเสียกึ่งอัตรา
ด้วยตนเอง ไม่เกินไร่ละ 5 บาท
ที่ดนิ ว่างเปล่า เสียเพิ่ม 1 เท่า
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์: 0 442-82783
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th/

-17ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
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คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรจดทะเบียนพำณิชย์

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนพัฒนำรำยได้ กองคลัง เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1. กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่
โทรศัพท์: 0 442-82783
โทรสาร : 0 442-82782
เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือ บุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือนิติบุคคล
รวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสานักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่งประกอบกิจการ
อันเป็นพาณิชย์กิจตามที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
• การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ ภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ
1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ. และยื่นคาขอ
ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่ / นายทะเบียนตรวจคาขอ และ หลักฐานต่างๆ
3.ผูป้ ระกอบการรับใบสาคัญทะเบียนพาณิชย์
และชาระค่าธรรมเนียม

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
งานพัฒนารายได้ กองคลัง

-19ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
เอกสำรประกอบกำรยื่น
1) คาขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)
จานวน 1 ฉบับ
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ ระกอบพาณิชยกิจ
จานวน 1 ฉบับ
3) สาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ ระกอบพาณิชยกิจ
จานวน 1 ฉบับ
4) กรณีผปู้ ระกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
• หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสานักงานแห่งใหม่
จานวน 1 ฉบับ
• สาเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผูใ้ ห้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน
หรือสาเนาสัญญาเช่า
จานวน 1 ฉบับ
• แผนที่แสดงสถานที่ตงั้ ซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่สาคัญ
บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป
จานวน 1 ฉบับ
5) กรณีมอบอานาจ หนังสือมอบอานาจ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของ ผูม้ อบอานาจ
จานวน 1 ฉบับ
6) กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์
ระบบดิจทิ ัล เฉพาะที่เกี่ยวกับการบันเทิง ให้ส่งสาเนาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จาหน่ายหรือ
ให้เช่าสินค้าดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า
7) กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้นาใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย
• กรอกคาขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
• เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดทาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน
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ค่ำธรรมเนียม
ที่

รำยกำร

จำนวนเงิน (บำท)

1

คาขอจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่

50

2
3
4
5

คาขอยกเลิกทะเบียนพาณิชย์
คาขอเปลี่ยนแปลงรายการ
คาร้องขอรับใบแทน
คาร้องขอรับรองสาเนา

20
20
30
30

กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองคลัง เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์: 0 4428-2783
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th
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คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนพัฒนำชุมชน สำนักปลัดเทศบำลเทศบำล เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร
1. สานักปลัดเทศบาลเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
พฤศจิกายน )
โทรศัพท์: 0 4428-2783
โทรสาร : 0 4428-2782
เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
1.สัญชาติไทย
2.มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ (ตามทะเบียนบ้าน)
3.เป็นผู้ที่มอี ายุ 60 ปี บริบูรณ์ในปีถัดไป (ปัจจุบัน อายุ 59 ปีบริบูรณ์ และต้องเกิดก่อน 1 ตุลาคม)
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อ่นื ใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ผู้รับ เงินบานาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
5.กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอานาจให้ผอู้ ื่นเป็นผู้ยื่นคาร้องขอได้ โดยให้ผรู้ ับ
มอบอานาจติดต่อที่ เทศบาลตาบลบ้านใหม่ พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1.ผูส้ ูงอายุ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ส่วนสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลบ้านใหม่
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผู้บริหาร

-24ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1.บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
พร้อมสาเนา
2.ทะเบียนบ้าน พร้อมสาเนา
3.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบีย้ ยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์: 0 4428-2783
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

-25ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
ทะเบียนเลขที่......................../.........
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ................
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผู้ยื่นคำขอฯ แทน ตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องเป็น.....................................................................กับผู้สูงอำยุที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอำนำจ) .................................................................................................เลขประจำตัว
ประชำชนผู้รับมอบอำนำจ

---- ที่อยู่

ข้อ.........................................................................................
มูลผู้สูงอำยุ

.........................................................................โทรศัพท์.................................................................................................
เขียนที.่ ................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ...................................................นามสกุล.......................................................
เกิดวันที่....................เดือน............................พ.ศ. ...................... อายุ................ปี สัญชาติ

มีช่อื อยูใ่ นสาเนา

ทะเบียนบ้านเลขที่...................หมูท่ ี่/ชุมชน.......................ตรอก/ซอย............................................ถนน................................
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์...........................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ.................................
อาชีพ.....................................................................................................รายได้ตอ่ เดือน...........................................บาท
ข้อมูลทั่วไป : สถำนภำพกำรรับสวัสดิกำรของรัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ  ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ได้รับการสงเคราะห์ความพิการ
 ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อวันที่...........................................................................................................โดยย้ายมา
จาก (ระบุที่อยูเ่ ดิม
.......................................................................................................................................................................)
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ................. โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสทิ ธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสทิ ธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสทิ ธิ
พร้อมแนบเอกสำร ดังนี้
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 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ
(ลงชือ่ )............................................................
(..................................................................)
ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

(ลงชื่อ)..........................................................
(..........................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

-27-2ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ลงทะเบียน

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
..................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย / นาง / นางสาว
................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้
ตรวจสอบแล้ว มีความเห็นดังนี้

----

 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับ
ลงทะเบียน

 เป็นผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
....................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

กรรมการ (ลงชื่อ)........................................
(.............................................)
กรรมการ (ลงชือ่ ).........................................
(..................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).........................................
(.................................................)

คำสัง่
 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่นๆ.................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(......................................................)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล......................................
วัน/เดือน/ปี.............................................
(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้

.

ผู้สูงอายุ ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................บ้านเลขที่........................หมูท่ ี่.....................
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ. .................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ........... โดยจะเริ่มรับเงิน
เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุตงั้ แต่เดือน ตุลาคม .............. ถึงเดือนกันยายน ................ ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุก
เดือน กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนาที่ไปอยู่ที่อ่ืน (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ............. ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน ..............) จะต้องไป
ลงทะเบียนยื่นคาขอรับเงินเบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน ........ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการรักษาสิทธิให้ตอ่ เนื่อง

(ลงชื่อ)...........................................................
(........................................................)
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับลงทะเบียน
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คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนพัฒนำชุมชน สำนักปลัดเทศบำลเทศบำล เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1.สานักงานปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
โทรศัพท์: 0 4428-2783
โทรสาร : 0 4428-2782
เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (1–30 พฤศจิกายน )
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมลิ าเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่ (ตามทะเบียนบ้าน)
3.มีบัตรประจาตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
4.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
5.กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ มอบอานาจให้ผู้ดูแลคนพิการยื่นคาร้องขอแทน แต่
ต้องนาหลักฐานของคนพิการและคนดูแลคนพิการไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1.ผูพ้ ิการ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนผูพ้ ิการ ส่วนสวัสดิการสังคม เทศบาลตาบลบ้านใหม่
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผูบ้ ริหาร
ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

-29รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการ
2.ใบรับรองความพิการจากแพทย์
3.รูปถ่ายผู้พกิ าร 1 นิว้
4.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้ดูแล
5.สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสาเนา (เฉพาะหน้าที่แสดงชื่อและเลขบัญชี)
สาหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบีย้ ยังชีพคนพิการ ผ่านธนาคาร

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด
จานวน 1 รูป
จานวน 1 ชุด

ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์: 0 4428-2783
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

จานวน 1 ฉบับ

-30ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
ทะเบียนเลขที่................../................
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ...........
เฉพำะกรณีคนพิกำรมอบอำนำจให้บุคคลอื่นมำยื่นคำขอลงทะเบียนแทน : ผู้ยื่นคำขอฯ แทนตำมหนังสือมอบอำนำจ เกี่ยวข้องกับคน
พิกำรที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดำ - มำรดำ  บุตร  สำมี- ภรรยำ  พี่น้อง  ผู้ดูแลคนพิกำร  อื่นๆ ..........................ลงทะเบียน
ชื่อ – สกุล (ผูร้ ับมอบอำนำจ).....................................................................................เลขประจำตัวประชำชนผู้รับมอบอำนำจ
---- ที่อยู่..............................................................โทรศัพท์..........................................

ข้อมูลคนพิกำร
เขียนที่...........................................................
วันที่........................เดือน...............................พ.ศ.......................
 เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ).........................

คานาหน้านาม

ชื่อ............................................................นามสกุล....................................................................
เกิดวันที่....................เดือน..........................พ.ศ........................อายุ..................ปี สัญชาติ........................ มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่...............หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย......................ถนน..........................ตาบล
อาเภอ
.
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.............โทรศัพท์....................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้พกิ ารที่ยื่นคาขอ ----
ประเภทควำมพิกำร

 ความพิการทางการเห็น

 ความพิการทางสติปัญญา

 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย  ความพิการทางการเรียนรู้  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
ร่างกาย  ความพิการทางออทิสติก  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม  พิการซ้าซ้อน  ไม่ระบุความพิการ
สถำนภำพ  โสด

 สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่น ๆ...........

บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้ .............................................................................โทรศัพท์..................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพรับสวัสดิการภาครัฐ
 ยังไม่เคยได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพ  เคยได้รับ(ย้ายภูมลิ าเนา)เข้ามาอยูใ่ หม่ เมื่อ............................  ได้รับการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ได้รับการสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผู้ป่วยเอดส์  อื่นๆ (ระบุ)........
 ไม่สามารถใช้ชวี ติ ประจาวันด้วยตนเอง  มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลีย้ งตนเองได้
 มีอาชีพ (ระบุ)...................................................... รายได้ตอ่ เดือน(ระบุ)................................บาท
มีความประสงค์ขอรับเงินเบีย้ ความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ............... โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง

 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รบั มอบอานาจจากผู้มิสทิ ธิ

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสี ิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสทิ ธิ
ธนาคาร.........................................................ชื่อบัญชี...........................................................เลขที่บัญชี ………………………………………………………………

-31พร้อมแนบเอกสำรดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวคนพิการ หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย  สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบีย้ ความพิการประสงค์ขอรับเงินผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ (ในกรณียื่นคาขอฯ
แทน)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ)........................................................

(ลงชือ่ )........................................................

(........................................................)

(.......................................................)

ผู้ยื่นคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ

เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน

หมายเหตุ ให้ขดี ฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้ งการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-32-2ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รบั ลงทะเบียน

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบล......................

ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องนาย/นาง/นางสาว/……………..............

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้
ตรวจสอบแล้วมีความเห็นดังนี้

.......................................................................................................

 สมควรรับลงทะเบียน  ไม่สมควรรับ
ลงทะเบียน

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
---- แล้ว

กรรมการ (ลงชื่อ).....................................................

 เป็นผู้มคี ุณสมบัตคิ รบถ้วน  เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ
เนื่องจาก
............................................................................................

(........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).....................................................
(........................................................)

(ลงชื่อ).................................................

กรรมการ (ลงชื่อ)....................................................
(........................................................)

(...................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
คำสัง่

 รับลงทะเบียน  ไม่รับลงทะเบียน  อื่น ๆ ....................................................................................
(ลงชื่อ).................................................
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล.............................
วัน/เดือน/ปี............................................

ตัดตำมเส้นประให้คนพิกำรที่ขึ้นทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.............................เดือน......................................พ.ศ.......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ย ความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ............โดยจะได้รับเงินเบี้ยความ
พิการตัง้ แต่เดือนตุลาคม ........... ถึง เดือนกันยายน ............. ในอัตราเดือนละ 800 บาท กรณีคนพิกำรย้ำยภูมิลำเนำไป
อยู่ที่อ่ืน(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวำคม ............. ถึง 30 พฤศจิกำยน ........... ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงิ นเบี้ย
ควำมพิกำร ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภำยใน เดือนพฤศจิกำยน............... เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง
ในการรับเงินเบีย้ ความพิการ
.....................................................................
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
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คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนพัฒนำชุมชน สำนักปลัดเทศบำลเทศบำล เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1.สานักปลัดเทศบาลเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
โทรศัพท์: 0 4428-2783
โทรสาร : 0 4428-2783
เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
1.ผูท้ ี่มสี ิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เบีย้ ยังชีพผูป้ ่วยเอดส์ต้องมีใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดย สถานพยาบาลของรัฐ
ยืนยันว่าป่วยเป็นโรคเอดส์จริง
2.ผู้ป่วยเอดส์ตอ้ งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตเทศบาลตาบลบ้านใหม่
3.กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่สามารถเดินทางมายื่นคาร้องด้วยตนเอง อาจมอบอานาจให้ผอู้ ุปการะมาดาเนินการ
แทนได้
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1.ผูป้ ่วยเอดส์ ยื่นเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน
2.เจ้าหน้าที่รับเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร,คุณสมบัติ
3.เสนอคณะผูบ้ ริหาร

สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน

-34รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2.สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ป่วยเอดส์
3.ใบรับรองแพทย์

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์ : 0 4428-2783
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

-35ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม

แบบคำขอรับกำรสงเครำะห์
ลาดับที่............./..............

วันที่...........เดือน...........................พ.ศ. ..............

เรียน นายกเทศมนตรีตาบล.................................
ด้วย..................................................เลขประจาตัวประชาชน........................................
เกิดวันที่........เดือน............................พ.ศ............ อายุ............ ปี มีช่อื อยูใ่ นทะเบียนบ้านเลขที่...............
ถนน….......................... ตรอก/ซอย............................. หมู่ท.ี่ ............. ตาบล.................... อาเภอ..................... จังหวัด
.................. รหัสไปรษณีย์............... ขอแจ้งความประสงค์ขอรับเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ โดยขอให้
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ที่พักอาศัย ( ) เป็นของตนเอง และมีลักษณะ ( ) ชารุดทรุดโทรม ( ) ชารุดทรุดโทรมบางส่วน ( ) มั่นคง
ถาวร ( ) เป็นของ...............................................เกีย่ วข้องเป็น....................................................
2 . ที่พักอาศัยอยู่หา่ งจากบ้านหลังที่ใกล้ที่สุดเป็นระทาง...........................สามารถเดินทางได้
( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก .......................................................................... อยู่หา่ งจากชุมชน/หมูบ่ ้านเป็นระยะทาง
...................................สามารถเดินทางได้ ( ) สะดวก ( ) ลาบาก เนื่องจาก..............................................
อยู่หา่ งจากหน่วยบริการของรัฐที่ใกล้ที่สุดเป็นระยะทาง................สามารถเดินทางได้ ( ) สะดวก ( ) ลาบาก
เนื่องจาก ...................................................................................................
3. การพักอาศัย ( ) อยู่เพียงลาพัง เนื่องจาก......................................มาประมาณ..........................
( ) พักอาศัยกับ ...................รวม .........คน เป็นผู้สามารถประกอบอาชีพได้จานวน.........คน มีรายได้รวม.........บาท/เดือน
ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจาก...............................................................................................................
4. รายได้ – รายจ่าย มีรายได้รวม................บาท/เดือน แหล่งที่มาของรายได้................................
นาไปใช้จ่ายเป็นค่า.............................................................................................................
บุคคลที่สามารถติดต่อได้................................................................สถานที่ติดต่อเลขที่..........................
ถนน..........................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่.................ตาบล..................................
อาเภอ.............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.............................................
โทรศัพท์.........................โทรสาร.........................................เกีย่ วข้องเป็น...........................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าถ้อยคาที่ให้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
................................................ ผู้ให้ถ้อยคา
(................................................)
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หนังสือแสดงควำมประสงค์ในกำรรับเงินสงเครำะห์
เขียนที่..........................................................

วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............

เรียน

นายกเทศมนตรีตาบล......................................

ตามที่มีการอนุมัติให้ข้าพเจ้า.................................................................เป็นผู้มีสิทธิได้รับการสงเคราะห์
เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ.......................................................ลาดับที่...................นัน้
ข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์ ดังนี้
( ) เป็นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร.............................สาขา.................................
เลขที่บัญชี.....................................................................

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดาเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(...................................................)
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หนังสือมอบอำนำจ
เขียนที่..........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. .............
เรียน นายกเทศมนตรีตาบล......................................
ข้าพเจ้า..................................................ขอมอบอานาจให้...........................................เลข
ประจาตัวประชาชน......................................... อยู่บ้านเลขที่.............ถนน........................ ตรอก/ซอย
....................หมู่ที่.......... ตาบล……………….. อาเภอ ………….........…… จังหวัด ……………… รหัสไปรษณีย์……………
โทรศัพท์........................
โทรสาร......................... เกี่ยวพันเป็น..................................เป็นผู้มอี านาจ
กระทาการแทนข้าพเจ้าในกิจการใดกิจการหนึ่งดังต่อไปนี้ และให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าเป็นผู้กระทาเองทุก
ประการ
( ) แจ้งความประสงค์ขอรับการสงเคราะห์เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์
( ) แจ้งความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์
โดยให้จา่ ยให้แก่.......................................................................................
( ) เป็นเงินสด
( ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร...................................สาขา....................................
เลขที่บัญชี.........................................................................................
( ) แจ้งยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพต่อไป

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอานาจ
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
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คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีข้ำรำชกำร/พนักงำนส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักปลัดเทศบำลเทศบำล เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1.สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
โทรศัพท์: 0 4428-2783
โทรสาร : 0 4428-2782
เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินช่วยพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่ง ถึงแก่
ความตายระหว่างรับราชการโดยจ่ายเป็นเงินจานวน 3 เท่าของเงินเดือนเต็มเดือนที่ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นผู้
นั้นมีสทิ ธิได้รับในเดือนที่ถึงแก่ความตาย และหากข้าราชการผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม พิเศษค่าวิชา เงินประจา
ตาแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ เงินเพิ่มพิเศษสาหรับการสู้รบ และเงินเพิ่ม พิเศษสาหรับปราบปราม
ผู้กระทาผิด ให้รวมเงินดังกล่าวกับเงินเดือนเพื่อคานวณเป็นเงินช่วยพิเศษ จานวน 3 เท่าด้วย ตามมาตรา 23
แห่งพระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จ บานาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
โดยอนุโลม
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. ทายาทหรือผูม้ ีสทิ ธิยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายสังกัดครั้งสุดท้าย
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทต.บ้านใหม่ตรวจสอบ
และรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
เพื่อเสนอผูม้ ีอานาจพิจารณา

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่

สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่

-393. ผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุมัติ และเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ทายาทข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ ซึ่งถึงแก่ความตายต่อไป
ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน ทาการนับตั้งแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. สาเนาใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต
จานวน 3 ฉบับ
2. แบบคาขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
จานวน 3 ฉบับ
3. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่น ถึงแก่ความตาย จานวน 3 ฉบับ
4. กรณีไม่มหี นังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตายให้จ่าย
แก่ คูส่ มรสหรือบุตรหรือบิดามารดาตามลาดับ เมื่อปรากฏว่าบุคคลในลาดับก่อนมีชีวติ อยู่ บุคคลในลาดับ
ถัดไปไม่มสี ิทธิได้รับ
จานวน 3 ฉบับ
หมำยเหตุ –กรณีเป็นสาเนา ให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์ : 0 4428-2783
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบคาขอรับเงินช่วยพิเศษ (ตามรูปแบบที่ ทต.บ้านใหม่กาหนด)
2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูร้ ับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นถึงแก่ความตาย
(ตามรูปแบบที่ ทต.บ้านใหม่กาหนด)
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คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร

กำรขอรับบำเหน็จปกติและเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีลูกจ้ำงประจำของ อปท.ถึงแก่กรรม)

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักปลัดเทศบำลเทศบำล เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1.สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
โทรศัพท์: 0 4428-2783
โทรสาร : 0 4428-2783
เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
สิท ธิ ป ระโยชน์เ กี่ ย วกั บ บ าเหน็จ พิเ ศษ เป็ นสิท ธิ ป ระโยชน์ ที่จ่ายครั้ง เดีย วให้แ ก่ลูก จ้ างประจาหรือลู ก จ้า ง
ชั่วคราว ที่ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเหตุเพราะกระทา ตาม
หน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการรับ รองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย นอกจากจะ
ได้รับบาเหน็จปกติแล้วให้ได้รับบาเหน็จพิเศษอีกด้วย เว้นแต่อันตรายที่ได้รับเกิดจากความ ประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเอง (กรณีของลูกจ้างชั่วคราวมีสิทธิรับบาเหน็จพิเศษ แต่ไม่มีสิทธิได้รับ
บาเหน็จปกติ)
หมำยเหตุ – กรณีลู กจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิท ธิได้รับ ทั้งบ าเหน็จพิเ ศษตามระเบีย บนี้ เงิน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม เงินทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน ค่า
ทดแทนและการพิจ ารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อ การร้ ายคอมมิวนิ สต์ หรือเงิ นอื่นใน
ลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงาน ให้
เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก

-41ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ

1. ทายาทหรือผูม้ ีสทิ ธิยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยพิเศษ
บ้านใหม่
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ขา้ ราชการส่วนท้องถิ่นผู้ตายสังกัดครั้งสุดท้าย

สานักปลัดเทศบาลเทศบาล เทศบาลตาบล

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ทต.บ้านใหม่ตรวจสอบ
และรวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน
เพื่อเสนอผูม้ ีอานาจพิจารณา

สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่

3. ผูม้ ีอานาจพิจารณาอนุมัติ และเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
ดาเนินการเบิกจ่ายให้แก่ทายาทข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้
ซึ่งถึงแก่ความตายต่อไป

สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่

ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน ทาการนับตั้งแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษ ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นผู้ยื่นขอ
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาคาสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองการบรรจุครัง้ แรก
จานวน 1 ฉบับ
3. คาสั่งของผูบ้ ังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ
จานวน 1 ฉบับ
4. รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติงานในหน้าที่จนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตราย
จานวน 1 ฉบับ
5. รายงานของผู้ร่วมงานหรือเห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
6. รายงานการสอบสวนเจ้าหน้าที่ตารวจกรณีที่ถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้น
เกิดจากการกระทาผิดอาญาของผู้หนึ่งผูใ้ ด หรือสาเนาคาพิพากษาคดีนั้น
จานวน 1 ฉบับ
7. หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผู้บังคับบัญชา
จานวน 1 ฉบับ
ได้แต่งตั้งขึ้นสวบสวนว่าการถูกประทุษร้ายหรืออันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาท เลินเล่อ
อย่างร้ายแรงของผูน้ ั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตาม(6) หรือหลักฐานตาม (6) ไม่ปรากฏ
ชัด ว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้น เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อ อย่าง ร้ายแรง
ของผู้นั้นเอง หรือไม่

-428. ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการได้รับรองได้ตรวจและแสดงว่าไม่สามารถ จานวน 1 ฉบับ
ปฏิบัติงานต่อไปได้
9. คาสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ – กรณีเป็นสาเนาให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ - รายการที่ 3-9 อนุโลมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์ : 0 4428 - 2783
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. (แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษ)
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คูมอื สำหรับประชำชน
งำนที่ให้บริกำร กำรขอรับบำเหน็จพิเศษ(กรณีลูกจ้ำงประจำหรือลูกจ้ำงชั่วครำวของ อปท.
ถึงแก่กรรมอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่)
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ

งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักปลัดเทศบำล เทศบำลตำบลบ้ำนใหม่

ขอบเขตกำรให้บริกำร
สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร

1.สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
โทรศัพท์: 0 4428-2783
โทรสาร : 0 4428-2782
เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นคำขอ
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบาเหน็จพิเศษ กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับอันตราย หรือเจ็บป่วย
เหตุเ พราะปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถู ก ประทุษ ร้ายเหตุเ พราะกระท าตามหน้าที่ถึงแก่ความตายก่อนได้รั บ
บาเหน็จพิเศษให้จา่ ยบานาญพิเศษให้แก่ทายาท ผู้มสี ิทธิรับมกรดตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์
โดยอนุโลม
หมำยเหตุ – กรณีลู กจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิท ธิได้รับ ทั้งบ าเหน็จพิเ ศษตามระเบีย บนี้ เงิน
สงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษ ยธรรม เงินทดแทนตามระเบีย บว่าด้วยการจ่ายเงินค่า
ทดแทนและการพิจ ารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อ การร้ ายคอมมิวนิ สต์ หรือเงิ นอื่นใน
ลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานให้
เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก
ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร
ขั้นตอน
1. ทายาทหรือผูม้ ีสทิ ธิยื่นเรื่องขอรับบาเหน็จพิเศษ
พิเศษพร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่

-44ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวที่สังกัดครั้งสุดท้าย
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ ทต.บ้านใหม่
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มี
อานาจพิจารณา (ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน)
3. นายกเทศมนตรีหรือผูร้ ับมอบอานาจ
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
พิจารณาสั่งจ่ายเงินบาเหน็จพิเศษ (ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน)
4. ทต.บ้านใหม่ แจ้งและเบิกจ่ายเงินดังกล่าว
สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลบ้านใหม่
ให้แก่ลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน)
ระยะเวลำ
ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 วัน ทาการนับตั้งแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน
เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้
1. แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษ
จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาคาสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองการบรรจุครัง้ แรก
จานวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาคาสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือหลักฐานเกี่ยวกับการไปปฏิบัติราชการ
จานวน 1 ฉบับ
5. รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้ถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตราย
จานวน 1 ฉบับ
6. รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
7. รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจกรณีทีถ่ ูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายนั้น
เกิดจากการกระทาผิดอาญาของผูห้ นึ่งผู้ใด หรือสาเนาคาพิพากษาคดีนั้น
จานวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผู้บังคับบัญชาได้แต่งตัง้ ขึ้น จานวน
1 ฉบับ สวบสวนว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้นเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่าง
ร้ายแรงของผูน้ ั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตามข้อ (7) หรือหลักฐานตามข้อ (7) ไม่ปรากฏ ชัด
ว่าการถูกประทุษร้ายหรือได้รับอันตรายนั้น เกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ของผู้
นั้นเองหรือไม่
9. คาสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
จานวน 1 ฉบับ
10. สาเนาใบมรณบัตร สาเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต สาเนาทะเบียนสมรส/ สาเนาทะเบียนหย่าของคู่
สมรส
จานวน 1 ฉบับ
11. สาเนาใบมรณบัตรของทายาท หรือหนังสือรับรองการตาย
จานวน 1 ฉบับ
12. สาเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผูเ้ สียชีวติ หรือหนังสือรับรองว่าสมรส ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2478
จานวน 1 ฉบับ

-4513. หนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) กรณีชื่อ
ตัว-ชื่อสกุลไม่ตรงตามเอกสารอ้างอิง
จานวน 1 ฉบับ
14. สาเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือคาพิพากษาของศาลว่าเป็นบุตร จานวน 1 ฉบับ
15. สาเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน
จานวน 1 ฉบับ
หมำยเหตุ – กรณีเป็นสาเนา ให้รับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ – รายการลาดับ 4-9 อนุโลมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546

ค่ำธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม
กำรรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สานักงานปลัด เทศบาลตาบลบ้านใหม่ โทรศัพท์ : 0 4428-2783
หรือ เว็บไซต์ : http://www.tambonbanmai.go.th

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม
1. แบบคาขอรับบาเหน็จพิเศษ
2. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

ภำคผนวก

