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ก

คำนำ
องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทาคู่มือการให้
บริการประชาชน ตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจ และนาเครื่องมือการการบริหาร
จัดการภาครัฐที่เหมาะสมมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง มีงานบริการในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลดอยหล่อ จานวน 35 งาน การดาเนินการดัง กล่าวได้รวบรวมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์/ขั้นตอน
เอกสารประกอบที่ใช้ ค่าธรรมเนียมและกาหนดเวลาแล้วเสร็จ มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับประชาชนได้ทราบ
แนวทางการติดต่อขอรับการบริการแต่ละงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ และสถานที่ติดต่อ เพื่อให้ผู้ที่มารับการ
บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด หากประชาชนผู้รับบริการท่านใด หรือหน่วยงานใด ต้องการปรับปรุง เพิ่มเติม
ข้อมูลงานบริการให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย สามารถแจ้งให้ทางผู้นาเข้าข้อมูลทราบทาง E-mail ::
doilor.org@hotmail.com
ขอขอบคุณ ในความร่วมมือด้วยดีจากทุกหน่วยงาน ทุกกอง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ดอยหล่อที่เกี่ยวข้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการให้บริการประชาชนฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ
และผู้สนใจทั่วไปตามสมควร
ว่าที่ร้อยตรี สุรพงศ์ กาบวัง
(สุรพงศ์ กาบวัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
20 กรกฎาคม 2558

ข

สารบัญ
-

เรื่อง
คานา
สารบัญ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ เรื่อง การใช้คู่มือสาหรับ
ประชาชนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

หน้า
ก
ข–ง
จ-ช

สานักงานปลัด
งานบริหารทั่วไป
- การรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานสารบรรณ โต้ตอบหนังสือ รับรองเอกสาร
งานสวัสดิการสังคม
- การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
- การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๑–๒
๓–๕
๖–๗
๘–๙
๑๐ – ๑๑

งานบริหารงานบุคคล
- การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ๑๒ – ๑๓
- การขอรับบาเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจาขององค์กร
๑๔ – ๑๕
ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
- การขอรับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจาของ
๑๖ – ๑๘
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาบาเหน็จรายเดือนหรือ
๑๙ – ๒๐
ผู้รับบาเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
- การขอรับบาเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราว
๒๑ – ๒๒
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
- การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร
๒๓ – ๒๔
ปกครองส่วนท้องถิ่น
- การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กร
๒๕ – ๒๖
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ค

เรื่อง
งานทะเบียนพาณิชย์
- การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล
และกิจการร่วมค้า
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
- การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และ
กิจการร่วมค้า

หน้า
๒๗ – ๓๐
๓๑ – ๓๕
๓๖ – ๔๑
๔๒ – ๔๖
๔๗ – ๕๑
๕๒ – ๕๖
๕๗ – ๖๑

กองช่าง
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
- การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
- การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
- การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
- การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
- การแจ้งขุดดิน
- การแจ้งถมดิน

62 - 63
6๔ – 6๗
6๘ – 6๙
๗๐ – ๗๓
๗๔ – ๗๘
๗๙ – ๘๒
๘๓ – ๘๔

กองคลัง
- การรับชาระภาษีป้าย
- การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- การรับชาระภาษีบารุงท้องที่

๘๕ – ๘๘
๘๙ – ๙๐
๙๑ – 92

ง

เรื่อง

หน้า

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙๓ – 9๔

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
- การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร
- การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ภาคผนวก ก.

๙๕ – 9๖
๙๗ – 9๘
๙๙ – 100
100 – 105

จ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
เรื่อง การใช้คู่มือสาหรับประชาชนตามมาตรา ๗
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
------------------------------------------------------------------------------

ด้วย พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
กาหนดให้หน่วยงานเจ้าของกระบวนงานที่ต้องพิจารณาการอนุญาตอันหมายความรวมถึงการออกใบอนุญาต การอนุมัติ
การจดทะเบี ยน การขึ้น ทะเบียน การรั บแจ้ ง การให้ป ระทานบั ตรและการให้อ าชญาบัต ร ต้ องจัดท าคู่มื อส าหรั บ
ประชาชนเพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุ ญ าตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลดอยหล่ อจึ ง จั ด ท าคู่ มื อ ส าหรับ ประชาชน ใน
กระบวนงานที่ต้องพิจารณาอนุญาต ดังนี้

สานักงานปลัด
งานบริหารทั่วไป
๑. การรับเรื่องราวร้องทุกข์
๒. งานสารบรรณ โต้ตอบหนังสือ รับรองเอกสาร
งานสวัสดิการสังคม
๓. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๔. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ
๕. การลงทะเบียนและยื่นคาขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
งานบริหารงานบุคคล
๖. การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
๗. การขอรับบาเหน็จปกติหรือบาเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๘. การขอรับบาเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ(กรณีลูกจ้างประจาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
๙. การขอรับบาเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจาบาเหน็จรายเดือนหรือผู้รับบาเหน็จพิเศษ ราย
เดือนถึงแก่กรรม)
๑๐. การขอรับบาเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ฉ
๑๑. การขอรับบาเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
๑๒. การขอรับบาเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งานทะเบียนพาณิชย์
๑๓. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ามัน
๑๔. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๑๕. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจด
ทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
๑๖. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๑๗. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.
2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
๑๘. การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
๑๙. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

กองช่าง
๒๐. การแจ้งขุดดิน
๒๑. การแจ้งถมดิน
๒๒. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
๒๓. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
๒๔. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
๒๕. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
๒๖. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

กองคลัง
๒๗. การรับชาระภาษีป้าย
๒๘. การรับชาระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
๒๙. การรับชาระภาษีบารุงท้องที่

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๓๐. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

ช
กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๓๑. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่
เกิน 200 ตารางเมตร
๓๒. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน
200 ตารางเมตร
๓๓. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๓๔. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มารับบริการในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี
(สุรพงศ์ กาบวัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ

ภาคผนวก ก.
- เว็บไซต์ระบบสารสนเทศการจัดทาคู่มือสาหรับประชาชน
http://www.opdc.go.th/

คู่มือการให้บริการประชาชน
จัดทาโดย

องค์การบริหารส่วนตาบลดอยหล่อ
อาเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

สานักงานปลัด
โทรศัพท์ ๐ ๕๓๓๖ ๙๐๔๙ ต่อ ๑๑
โทรสาร ๐ ๕๓๓๖ ๙๐๔๙ ต่อ ๑๘
E-mail : www.doilor.org

