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งานท่ีให้บริการ การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

 

 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ                                ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวรอ้งทกุข์               วันจันทร์ – วันศุกร์ 

กองคลงั  อาคารกองช่าง-กองคลงั ช้ัน ๑                         (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์  ๐-๕๔๒๓-๗๒๐๐                             ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

E-mail  :  www.lampangcity.go.th 

 
 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์ต้องการให้ประชาชนมีโอกาส

ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐ อีกทั้งยังคุ้มครองสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบกระบวนการท างาน ของระบบราชการให้มีความโปรง่ใสและมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยให้ยึดหลักว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” 

การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆของ รัฐเป็นสิ่งจ าเป็น

เพื่อที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความจริงอันเป็นการส่งเสริมให้มี

ความเป็นรัฐบาล โดยประชาชนมากยิ่งข้ึน สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้ รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมี

ข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายตอ่ประเทศชาต ิ

หรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชน ทั้งนีเ้พื่อพัฒนา ระบอบประชาธิปไตยให้มันคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรูถึ้ง

สิทธิหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เพื่อที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนประการหนึ่งกับสมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในสว่น

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมอีกประการหนึ่ง 

 

 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าร้อง 
 

http://www.lampangcity.go.th/
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ขั้นตอน                                                                หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชาชนย่ืนค าร้อง                     งานศูนย์บริการร่วมและรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 

    (ระยะเวลา ๑ นาที) 

๒. เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร   งานศูนย์บริการร่วมและรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 

    (ระยะเวลา ๔ นาที)     

๓. กรณีมีข้อมลูข่าวสารถ่ายส าเนา/รับรองส าเนา    งานศูนย์บริการร่วมและรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 

    (ระยะเวลา ๑๕ นาที) 

๔. กรณีไม่มีข้อมลูข่าวสารแนะน าให้ขอทีห่น่วยงานอื่น  งานศูนย์บริการร่วมและรบัเรื่องราวร้องทุกข์ 

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน  ๒๐  นาที 

 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้  

๑. ใบค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร      จ านวน  ๑  ฉบับ 

 
 

 กรณีเทศบาลนครล าปางถ่ายส าเนาเอกสาร/รบัรองส าเนาถูกต้อง ให้แกผู่้ยื่นค าร้องขอข้อมูลข่าวสาร ให้เรียกเก็บ

ค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรอื

ขอส าเนาทีม่ีค ารับรองถูกต้องของข้อมลูข่าวสารของราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒  

 
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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แบบค ำขอข้อมลูข่ำวสำร 
 

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

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................ อาย.ุ...............ปี 

อาชีพ................................................................สถานที่ท างาน/สถานศึกษา................................................ .............................. 
อยู่บ้านเลขที.่.........................หมู่ที.่.............ตรอก/ซอย..................................ถนน................................................................... 
ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................................  
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................หมายเลขโทรสาร........................................................................ 
มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดย          ขอตรวจดู        ขอคัดส าเนา     ขอคัดส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้อง 
ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑. ..............................................................................................................................................................  
เพื่อใช้ประโยชน์(ถ้ามี)............................................................ ................................................................................................... 
                                                   ลงช่ือ......................................................ผู้ยื่นค าขอ 

 (......................................................) 
ค าสั่ง 

  อนุญาต     

                  ไม่อาจด าเนินการได้   เนื่องจาก 

 

       มีค่าธรรมเนียม จ านวน...............บาท 

       ไม่มีค่าธรรมเนียม 

      ค าขอไม่ชัดเจน     ไม่มีข้อมูล 
    ไม่อนุญาต   เนื่องจาก 

   ขอจ านวนมากหรือบ่อยคร้ัง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   อาจเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   เปิดเผยไม่ไดต้ามมาตรา ๑๕    เนื่องจาก........................................................................................... 
 หากท่านไม่เห็นด้วยกับค าสั่งนี้ ท่านมีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วัน นับแต่ 
วันที่ทราบค าสั่งนี ้
         ...................................................... 
         (......................................................) 
        ต าแหน่ง........................................................ 
     ได้ส่งข้อมูลข่าวสารคืนแล้ว   เมื่อวันท่ี.......... เดือน........................... พ.ศ. ........... 

        ......................................................ผูย้ื่นค าขอ 

        (......................................................) 
     ก าลังด าเนินการตามค าขอท่ี....................../............โปรดติดต่อใหมภ่ายในวันท่ี.......... เดือน......................... พ.ศ. ........... 

             ......................................................  
            (......................................................) 
       ต าแหน่ง........................................................ 

ส าหรับเจ้าหน้าที ่
    รับที่................................... 
    วันที่........ เดือน.................... พ.ศ. 
........ 
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งานท่ีให้บริการ การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัด 

 

 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ                                ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวรอ้งทกุข์               วันจันทร์ – วันศุกร์ 

กองคลงั  อาคารกองช่าง-กองคลงั ช้ัน ๑                         (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์  ๐-๕๔๒๓-๗๒๐๐                             ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐ – 

๑๖.๓๐ น. 

E-mail  :  www.lampangcity.go.th 

 
 

๑. กำรโฆษณำ หมำยควำมว่ำกำรบอกกล่ำว แจ้งควำม ช้ีแจง แนะน ำ หรือแสดงควำมคิดเห็น แก่ประชำชน 
และกำร 
โฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงจะต้องโฆษณำเป็นภำษำไทย 

๒. ผู้ที่จะท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงด้วยก ำลังไฟฟ้ำ จะต้องขอรับอนุญำตต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก่อน 
เมื่อได้รับอนุญำตแล้วจึงท ำกำรโฆษณำได้ โดยให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ออกใบอนุญำตให้แก่ผู้ขอรับอนุญำต 
และให้มีอ ำนำจก ำหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญำตว่ำด้วยเวลำ สถำนที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยำยเสียงและ
ผู้รับอนุญำตต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดนั้น 

๓. กำรโฆษณำดังต่อไปนี้ไม่ต้องขออนุญำตโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 
3.1 ค ำสอนในทำงศำสนำ 

           3.2 ของหน่วยรำชกำรของรัฐ 
           3.3 หำเสียงเพื่อประโยชน์แก่กำรเลอืกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน สมำชิกสภำจังหวัด หรือสมำชิกสภำ 
           เทศบำล  ซึ่งโฆษณำเป็นภำษำไทย 
           3.4 กิจกำรของสมำชิกวุฒิสภำ สมำชิกสภำผู้แทน สมำชิกสภำจงัหวัด หรอืสมำชิกสภำเทศบำล ซึง่ 
           โฆษณำด้วย 
                 ตนเองเป็นภำษำไทย 
           3.5 กิจกำรเกี่ยวกับกำรมหรสพ เฉพำะในโรงมหรสพ และในระหว่ำงเวลำที่แสดงมหรสพ 
           3.6 กิจกำรของนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรอันเป็นสำธำรณะกุศล ซึ่งนิติบุคคลนั้นโฆษณำเป็น 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าร้อง 
 

http://www.lampangcity.go.th/
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           ภำษำไทย 
     4. ใบอนุญำตให้ท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง นั้นให้ออกตำมแบบ ฆ.ษ.2 และให้มีก ำหนดอำยุ 
         ตำมที่เจ้ำพนักงำน 
         ผู้ออกใบอนญุำตจะได้ระบุไว้ในใบอนุญำตเป็นประเภทๆ ดังนี ้
         4.1 กำรโฆษณำในกิจกำรที่ไม่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำครำวละไม่เกิน 15 วัน 
         4.2 กำรโฆษณำที่เป็นไปในท ำนองกำรค้ำ 
               (ก) โฆษณำเคลื่อนที่ครำวละไมเ่กิน 5 วัน 
               (ข) โฆษณำประจ ำที่ครำวละไม่เกิน 5 วัน 
     5. ห้ำมอนุญำตและห้ำมใช้เสียงโฆษณำในระยะใกล้กว่ำ 100 เมตร จำกบรเิวณสถำนที่ใดสถำนทีห่นึ่ง  
         ดังต่อไปนี ้
         5.1 โรงพยำบำล 
         5.2 วัดหรือสถำนที่บ ำเพ็ญศำสนกจิและ 
         5.3 ทำงแยกที่มีกำรสญัจรไปมำคับค่ังอยู่เป็นปกต ิ
     6. ห้ำมใช้เสียงโฆษณำในระยะใกล้กว่ำ 100 เมตร จำกบรเิวณสถำนที่ใดสถำนทีห่นึ่ง ดังต่อไปนี ้
          6.1 โรงเรียนระหว่ำงท ำกำรสอน 
          6.2 ศำลสถิตยุติธรรมในระหว่ำงเวลำพิจำรณำ 
     7. เมื่อได้รับอนุญำตใหท้ ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียงแล้ว ให้ผู้ได้รบัอนญุำตน ำใบอนุญำตนั้นไป  
         แสดงต่อ 
         นำยต ำรวจช้ันสัญญำบัตร ดังต่อไปนี ้       

7.1  โฆษณำประจ ำที่ให้แสดงตอ่สถำนีต ำรวจเจ้ำของท้องที่นั้น 
7.2  กรณีโฆษณำเคลื่อนที่ข้ำมเขต ไปถึงเขตควบคุมกำรโฆษณำท้องที่ใดให้แสดงตอ่สถำนีต ำรวจทอ้งที่นั้น 

เมื่อ  
 นำยต ำรวจซึง่เป็นหัวหน้ำในสถำนีต ำรวจนั้น หรอืผูร้ักษำกำรแทนได้ลงนำมรับทรำบในใบอนุญำตนั้นแล้ว
จึงท ำกำร 

 
 

ขั้นตอน                                                                หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้มีใบอนุญำตใบอนุญำตให้มีเพื่อใช้เครื่องขยำยเสียงและ
ไมโครโฟนหรือผู้ได้รับมอบฉันทะโดยถูกต้อง ประสงค์จะใช้
เครื่องขยำยเสียงและไมโครโฟนนั้นท ำกำรโฆษณำ ให้ยื่นค ำ
ร้องตำมแบบ ฆ.ษ.1 ต่อเจ้ำพนักงำนต ำรวจเจ้ำของท้องที่ ซึ่ง
ผู้ยื่นค ำร้องนั้นมีภูมิล ำเนำอยู่หรือสถำนที่โฆษณำน้ันอยู่ในเขต
อ ำนำจ เมื่อต ำรวจท้องที่ที่ได้รับค ำร้องแล้ว จะพิจำรณำค ำ
ร้องขอโดยค ำนึงถึงสถำนที่ เวลำ และเครื่องอุปกรณ์ที่จะท ำ
กำรโฆษณำ แล้วแสดงควำมคิดเห็นไว้ในค ำร้องนั้นเพื่อให้ผู้ยื่น
ค ำร้องน ำไปแสดงต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกใบอนุญำต  
   

สถำนีต ำรวจภูธรท้องที ่

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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2. ผู้ยื่นค ำร้องยื่นค ำร้องตำมแบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้ำพนักงำน
ต ำรวจเจ้ำของทอ้งที่แสดงควำมคิดเห็นไว้แล้วต่อเจ้ำหน้ำที่
พร้อมเอกสำรหลกัฐำนทีเ่กี่ยวข้องทัง้หมด 
   2.1 เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับเรื่องตรวจสอบค ำร้องตำมแบบ ฆ.ษ.1 
และเอกสำรประกอบค ำขอ 
   2.2 เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับเรื่องเสนอควำมเห็นตำมล ำดับช้ันจนถึง
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้ออกใบอนญุำต 
   2.3 พนักงำนเจ้ำหน้ำทีผู่้ออกใบอนญุำต ลงนำมใน
ใบอนุญำตใหท้ ำกำรโฆษณำโดยใช้เครือ่งขยำยเสียงตำมแบบ 
ฆ.ษ.2 
    2.4 ผู้ยื่นค ำร้องยื่นค ำร้องช ำระค่ำธรรมเนียม  
และรบัใบอนญุำตให้ท ำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง 
(15 นำที)   

 
งำนศูนย์บริกำรร่วมและรับเรื่องรำวรอ้งทกุข์ 

 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้  

๒. ใบค าร้อง (ฆษ.๑)       จ านวน  ๑  ฉบับ 

 
 

การโฆษณาในกิจการที่ไมเ่ป็นไปในท านองการค้า ค่าธรรมเนียม ฉบับละ ๑๐ บาท  

การโฆษณาที่เป็นไปในท านองการค้า  แบ่งได้เป็น ๒ ประเภท คือ 

ก. การโฆษณาเคลื่อนที่โดยใช้รถประชาสมัพันธ์ว่ิงตามเส้นทางต่างๆ ภายในเขตเทศบาล ฉบับละ ๖๐ 

บาท 

ข. การโฆษณาประจ าที่โดยประชาสัมพันธ์ ณ ร้านหรือกิจการนั้น ๆ ภายในเขตเทศบาล ฉบบัละ ๗๕ 

บาท 

 
 

แบบฟอร์มค ำขอ ฆ.ษ. 1 
 

 

 

 

    

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การโฆษณาด้วยการปิด  ท้ิง  หรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวร้องทุกข์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป ส านักปลัด 

งานรักษาความสงบเรียบร้อย ฝ่ายปกครอง ส านักปลัด 

 

 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ                                ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวรอ้งทกุข์               วันจันทร์ – วันศุกร์ 

กองคลงั  อาคารกองช่าง-กองคลงั ช้ัน ๑                         (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์  ๐-๕๔๒๓-๗๒๐๐                                        ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ และ                  

         ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

E-mail  :  www.lampangcity.go.th 

 
 

1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้องของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕  
ก าหนดให้การโฆษณาด้วยการปิด  ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และต้องปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย  เว้นแต่  เป็นการกระท าของราชการส่วน
ท้องถ่ิน  ราชการส่วนอื่น  หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้  หรือเป็นการโฆษณา
ด้วยการปิดแผ่นประกาศ  ณ  สถานที่ตั้งซึ่งราชการส่วนท้องถ่ินจัดไว้เพื่อการนั้น  หรือเป็นการโฆษณาใน
การเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน  และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้  
เพื่อให้ทราบช่ือเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร  ช่ืออาคาร  เลขที่อาคาร  หรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไป
และออกจากอาคาร 
2. กรณีแผ่นประกำศหรือใบปลิวในกำรหำเสียงเลือกตั้งที่มีกำรโฆษณำทำงกำรค้ำหรือโฆษณำอื่นๆ  
รวมอยู่ด้วยจึงต้องขออนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยน้ีด้วยเช่นกัน 
3. กำรโฆษณำด้วยกำรปิด  ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกำศ  หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ  โดยไม่ได้รับอนุญำต
จำกเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณำปลด  รื้อ  ถอน  ขูด  
ลบ  หรือล้ำงข้อควำมหรือภำพนั้นภำยในเวลำที่ก ำหนด  และหำกเป็นกรณีที่มีข้อควำมหรือภำพที่มี

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าร้อง 
 

http://www.lampangcity.go.th/
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ผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน  หรือลำมกอนำจำร  เจ้ำพนักงำน
ท้องถ่ินหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจปลด  ถอน  ขูด  ลบ  หรือล้ำงข้อควำม  หรือภำพนั้นได้เองโดย
คิดค่ำใช้จ่ำยจำกผู้โฆษณำตำมที่ได้ใช้จ่ำยไปจริง 

/๔. เจ้าพนักงาน... 
4. เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่น
ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อควำมหรือภำพในแผ่นประกำศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมำยควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชำชน 
(2) มีค ารับรองของผู้อนุญาตว่าจะเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบ  หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิว
เมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความ  หรือภาพที่ใช้ใน
การโฆษณาหรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด  ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว  
อาทิ  การขออนุญาตเล่นการพนัน  การขออนุญาตเรี่ยไร  การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว  เป็นต้น 
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา  ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา  
ซึ่งได้แก่  บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ  วงเวียน  อนุสาวรีย์  สะพาน  สะพานลอย  
สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะ  กลางถนน  สวนหย่อม  สวนสาธารณะ  ถนน  ต้นไม้  และเสาไฟฟ้าซึ่ง
อยู่ในที่สาธารณะ  เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพี  หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมือง
ของรัฐบาล 

5. ในกำรอนุญำต  เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญำตไว้ใน
หนังสืออนุญำต  และต้องก ำหนดอำยุของหนังสืออนุญำต  ภำยใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
     (1) การโฆษณาที่เป็นการค้า     ครั้งละไม่เกิน  ๖๐  วัน 

(2) กำรโฆษณำที่ไม่เป็นกำรค้า   ครั้งละไม่เกิน  ๓๐  วัน 
6. เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว  ให้ผู้รับอนุญำตแสดงข้อควำมว่ำได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  โดยแสดงเลขที่เขต  และ  วัน  เดือน  ปี  ที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศ
หรือใบปลิวด้วย 

การโฆษณาด้วยการปิด  ทิ้ง  หรอืโปรยแผ่นประกาศ  หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  โดยไม่ได้รับอนญุาต

จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรอืพนักงานเจ้าหน้าที่  หรอืฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสืออนุญาต  ต้อง

ระแวงโทษปรบัไม่เกินห้าพันบาท 

 

 
 

ขั้นตอน                                                                หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑.  ผู้ที่ประสงค์จะขออนญุาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง   งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวรอ้งทุกข ์

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะยื่นค ารอ้ง  
ขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขออนญุาต       
(ระยะเวลา  ๓๐ นาที - ๒ ช่ัวโมง)  
๒.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค ารอ้งขออนญุาต  และเอกสาร งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวรอ้งทกุข์ 
หลักฐานประกอบการขออนุญาต  
(ระยะเวลา  ๓๐ นาที - ๒  ช่ัวโมง)   
 

๓.  เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หรือพนักงาน  งานศูนย์บริการร่วมและรับเรื่องราวรอ้งทกุข์ 
เจ้าหน้าที่ผูม้ีอ านาจอนุญาตได้พิจารณา   
(ระยะเวลา ๐.๕  วัน)   
 
๔.  การพิจารณาและการออกหนังสืออนญุาต (ภายใน      เจ้าพนักงานท้องถ่ิน  หรือพนักงานเจ้าหน้าทีผู่้มี 
๗  วัน  นับแต่วันย่ืนค าร้องขออนุญาต)    อ านาจอนุญาต หรือผู้ไดร้ับมอบอ านาจตามกฎหมาย 
หมายเหตุ  :  กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะ 
ต้องมีการแก้ไขค าร้อง  ข้อความ  หรือภาพในแผ่นประกาศหรือ 
แผ่นปลิว  หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการ 
ตามกฎหมายอื่นก่อน  จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลท่ีไม่สามารถ 
ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  ๓  วัน  นับแต่ 
วันตรวจพบข้อขัดข้อง  แต่จะไม่เกิน  ๗  วัน  นับแต่วันย่ืนค าร้อง 
ขออนุญาต  

 

 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้  

๑.  แบบค าร้องขออนญุาตโฆษณา  (แบบ  ร.ส.๑) จ านวน  ๑  ชุด 
๒.  แผนผังแสดงเขตทีจ่ะปิด  ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว  จ านวน  ๒  ชุด 
๓.  ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวทีจ่ะโฆษณา จ านวน  ๒  ชุด 
๔.  เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ยื่นค าร้องขออนุญาต  ดังนี้ 
   ๔.๑  กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา  และยื่นด้วยค าร้องตนเอง 
  -   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าร้อง  พรอ้มรบัรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  ๑  ฉบับ 
 ๔.๒  กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธนนมดา  แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นค าร้องแทน 
  -   ส าเนาบัตรประจ าประชาชนของผู้ขออนญุาต  พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  ๑  ฉบับ 
  -   หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน  พร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  -   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นแทน  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  ๑  ฉบับ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
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 ๔.๓  กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล  และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่น 
  ค าร้องด้วยตนเอง 
  -   ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งผูม้ีอ านาจจัดการ จ านวน  ๑  ฉบับ 
     แทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้อง  และประทับตรานิติบคุคล 
  -   ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผูม้ีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล  พร้อมรบัรอง จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ส าเนาถูกต้อง  และประทับตรานิติบุคคล 
  -   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล  จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ผู้ยื่นค าร้อง 
 ๔.๔  กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล  และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้ 
  บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน 
  -   ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งผูม้ีอ านาจ จ านวน  ๑  ฉบับ 
     จัดการแทนนิติบุคคลรบัรองส าเนาถูกต้อง  และประทบัตรานิติบุคคล 
  -   ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผูอ้ านาจจัดการแทนนิติบุคคล  พร้อมรับรอง จ านวน  ๑  ฉบับ 
     ส าเนาถูกต้อง  และประทับตรานิติบุคคล 
  -   ส าเนาบัตรประชาชนของผูม้ีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้มอบอ านาจ จ านวน  ๑  ฉบับ 
     พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
  -   หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน  พร้อมปิดอากรแสตมป์ จ านวน  ๑  ฉบับ 
  -   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รบัมอบอ านาจ  ผู้ยืน่ค าร้องแทน จ านวน  ๑  ฉบับ 
     พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 

เทศบาลนครล าปาง จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขออนญุาตตามอัตรา  ดังนี้ 
๑. หนังสืออนุญาตให้ปิด  

ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อ ฉบับละ  ๒๐๐  บาท 
การโฆษณาที่เป็นการค้า 

๒. หนังสืออนุญาตให้ปิด  
ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อ 
การโฆษณาอื่นๆ  ที่ไม่เป็นการค้า ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 

๓. แผ่นประกาศหรือ
แผ่นปลิวในการหาเสียงเลือกตัง้ที่มกีารโฆษณาที่เป็นการค้าหรือโฆษณาอื่นๆ  รวมอยู่ด้วย  จะเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ  ๑  หรือข้อ  ๒  แล้วแต่กรณี 

 
 
 

ค่าธรรมเนียม 
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ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อร้องเรียนได้ที่  
ศูนย์บริกำรร่วมและรบัเรื่องรำวร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง โทรศัพทส์ำยด่วน 1132 หรือ 054-237200  
หรือ www.lampangcity.go.th 
 
 

(แสดงตัวอย่างแบบฟอร์ม  ร.ส.๑) (ฉบบัจริงที่ใช้ในการขออนุญาต)  และตัวอย่างการกรอกข้อมลู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

http://www.lampangcity.go.th/
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ค าร้องขออนุญาตโฆษณา 
----------------- 

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

ข้าพเจ้า......................................................................อายุ............ปี  สัญชาติ...................... 
อยู่บ้านเลขที่.......................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน.......................................... 
จังหวัด................................................โทรศัพท์..................................................... 
 ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ขออนุญาตท าการโฆษณาโดยปิด  
ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว  ณ  ที่...................................................................................... 
ซึ่งตั้งอยูเ่ลขที่......................................ตรอก/ซอย...............................................ถนน......................................... 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด..................................... 
 ได้เสนอแผนผังแสดงเขตที่จะปิด  ทิ้ง  หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวและบริเวณ
ใกล้เคียงและตัวอย่างของแผ่นประกาศหรอืใบปลิวทีจ่ะโฆษณาจ านวน  ๒  ชุดมาด้วยแล้ว 
 ขอรับรองว่าเมื่อครบก าหนดเวลาในหนงัสอือนุญาตแล้ว  จะเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบ  
หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกล่าว 
 
 (ลงช่ือ)................................................ 
 ผู้ขออนุญาต 
 
หมายเหตุ  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าที ่
............................................................................................................................................................................... 
  

 (ลงช่ือ).................................................. 
 (ต าแหน่ง) 
 

ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืพนกังานเจ้าหน้าที่ 
................................................................................................................................................................... ........... 
 (ลงช่ือ).................................................. 
 (ต าแหน่ง) 
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งานท่ีให้บริการ กำรรบันักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถำนศึกษำสังกัด 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสงักัด 

 

 

สถานท่ี/ช่องทางให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. ส ำนักกำรศึกษำ    วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ ในเวลำรำชกำร 
      ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
2. สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนแสนเมืองมลู) , โรงเรียนเทศบำล 3 (บุญทวงศ์อนกุูล),  
โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนเชียงรำย), โรงเรียนเทศบำล 5 (บำ้นศรีบุญเรือง), โรงเรียนเทศบำล 6 (วัดป่ำรวก)  
และโรงเรียนเทศบำล 7 (ศิรินำวินวิทยำ) 
 

 กำรจัดกำรศึกษำเป็นกำรให้บริกำรสำธำรณะตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำม
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 กฎกระทรวง 
พ.ศ.2541 พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 พระรำชบัญญัติก ำหนด
แผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ 
พ.ศ.2545 มำตรำ 5 ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วแต่กรณี
ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำง
สถำนศึกษำอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ โดยให้ปิดประกำศไว้ ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ ส ำนักงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถำนศึกษำ รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทรำบก่อนเด็กเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้นับตำมปีปฏิทิน  หำกเด็กอำยุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับเด็กมีอำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ด
ในปีนั้น ตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรนับอำยุเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545 
นอกจำกนี้ยังก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำร คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นพิเศษส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม กำร
สื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือเด็กซึ่งไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ

คู่มือส าหรบัประชาชน 
(คู่มือกลางส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 

ขอบเขตการให้บริการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 



คู่มือส ำหรับประชำชนเทศบำลนครล ำปำง | 14 
 
ด้อยโอกำส หรือเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม รวมทัง้
กำรได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดตำมควำมจ ำเป็นเพื่อประกันโอก ำสและ
ควำมเสมอภำคในกำรได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 

 การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และกำร
จัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ โดยให้ปิดประกำศไว้ ณ ส ำนักงำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถำนศึกษำ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทรำบก่อนเด็กเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบข้อมูลจ ำนวนประชำกรในวัยเรียนของเขตพื้นที่จำกข้อมูล
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย และข้อมูลจำกส ำมะโนประชำกรวัยเรียนของสถำนศึกษำที่จะเข้ำเรียน
ระดับช้ัน   อนุบำล 1 

3. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียน 
4. สถำนศึกษำจัดประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบเกี่ยวกับกฎหมำยกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ นโยบำย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน  แผนกำรรับนักเรียน สัดส่วนกำรรับนักเรียนและวิธีกำรรับนักเรียน 
5. สถำนศึกษำแจ้งประชำสัมพันธ์ประกำศกำรรับนักเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน และวิธีกำร

รับนักเรียน ให้ผู้ปกครองและประชำชนในเขตพื้นที่ทรำบ 
6. คณะกรรมกำรรับนักเรียนด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียน คัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียน และก ำกับดูแลให้

กำรรับนักเรียนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภำค 
 (1) ระดับช้ันก่อนประถมศึกษำ เข้ำเรียนโดยไม่มีกำรสอบวัดควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร ถ้ำยังไม่

เต็มจ ำนวนให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ ำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีจับสลำก  
 (2) กรณีรับสมัครนักเรียนรอบแรกแล้วยังไม่ครบจ ำนวนตำมแผนกำรรับนักเรียน ให้สำมำรถรับ

นักเรียนเพิ่มเติมจนครบจ ำนวนได้  
 

 

 

  ขั้นตอน      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกำศ    
   รำยละเอียดกำรส่งเด็กเข้ำเรียนและ    ส ำนักกำรศึกษำ 
   มีหนังสือแจง้ผูป้กครองใหท้รำบ 
    (ระยะเวลาเดือน มิถุนายน) 

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบ 
   ข้อมูลประชำกรในวัยเรียนในเขตพื้นที่    ส ำนักกำรศึกษำ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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   ที่จะเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ 
    (ระยะเวลาเดือน มิถุนายน) 

3. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรรบันักเรียน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 
   และประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบถงึ 
   แนวทำงกำรรบันักเรียนและวิธีกำรรบั 
    สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน     

4. สถำนศึกษำแจ้งประกำศและประชำสมัพันธ์ให้  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 
   ผู้ปกครองทรำบแนวกำรรบันักเรียน และวิธีกำร 
   รับนักเรียน 
    ธันวาคม – มกราคม       

5. สถำนศึกษำด ำเนินกำรรับสมัครนกัเรียน   โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 
   ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
   และด ำเนินกำรคัดเลอืกนักเรียน 
    กุมภาพันธ์         

6. สถำนศึกษำประกำศรำยช่ือนักเรียนที่ได้รบักำร  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 
   คัดเลือก 
   สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์    

   

 

   และมอบตัว ต้นเดือนมีนาคม 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
 1. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร และส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด โดยบิดำ มำรดำ หรอืผูป้กครองของนกัเรียนลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
  (1) กรณีที่ไมม่ีหลักฐำนตำม (1) ให้เรียกหนังสือรบัรองกำรเกิด บัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนฉบบัเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท ำข้ึนในลักษณะเดียวกัน 
  (2) ในกรณีไม่มหีลกัฐำนตำม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือเอกสำร
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้ใช้ได้ 
  (3) ในกรณีที่ไมม่ีหลักฐำนตำม (1) (2) และ (3) ให้บิดำ มำรดำ ผู้ปกครองหรอืองค์กรเอกชนท ำ
บันทึกแจง้ประวัติบุคคล ตำมแนบท้ำยระเบียบนี้ เป็นหลักฐำนที่จะน ำมำลงหลกัฐำนทำงกำรศึกษำ 
  (4) ในกรณีไม่มบีุคคล หรือองค์กรเอกชนตำม (4) ให้ซักถำมประวัติบุคคลผูม้ำสมัครเรียนหรือผู้

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบ 
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ที่เกี่ยวข้อง เพือ่น ำมำลงรำยกำรบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแนบท้ำยระเบียบนีเ้ป็นหลักฐำนที่จะน ำมำลง
หลักฐำนทำงกำรศึกษำ 

 2. ทะเบียนบ้ำนตัวจรงิของนกัเรียนผูส้มัคร บิดำ มำรดำ หรอืผู้ปกครอง และส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด 
 3. กรณีที่เปลี่ยนช่ือ – นำมสกุล ให้น ำใบเปลี่ยนตัวจริงและส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด 
 4. รูปถ่ำยของนักเรียนผูส้มัคร ขนำดและจ ำนวนตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
 5. เอกสำรอื่น ๆ ตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

 

 ไม่มี 

 

 ศูนย์บริกำรร่วมและรบัเรื่องรำวร้องทุกข์ 

 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การรบันักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสงักัด 

 

 

สถานท่ี/ช่องทางให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. ส ำนักกำรศึกษำ           วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ ในเวลำรำชกำร 
             ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
2. สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
โรงเรียนเทศบำล 1 (บ้ำนแสนเมืองมลู) , โรงเรียนเทศบำล 3 (บุญทวงศ์อนกุูล),  
โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนเชียงรำย), โรงเรียนเทศบำล 5 (บำ้นศรีบุญเรือง), โรงเรียนเทศบำล 6 (วัดป่ำรวก)  
และโรงเรียนเทศบำล 7 (ศิรินำวินวิทยำ) 

 

 กำรจัดกำรศึกษำเป็นกำรให้บริกำรสำธำรณะตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำม
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 กฎกระทรวง 
พ.ศ.2541 พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 พระรำชบัญญัติก ำหนด
แผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ 
พ.ศ.2545 มำตรำ 5 ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วแต่กรณี
ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำง
สถำนศึกษำอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ โดยให้ปิดประกำศไว้ ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ ส ำนักงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถำนศึกษำ รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทรำบก่อนเด็กเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้นับตำมปีปฏิทิน  หำกเด็กอำยุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับเด็กมีอำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ด
ในปีนั้น ตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรนับอำยุเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับ พ .ศ.2545

คู่มือส าหรับประชาชน 
(คู่มือกลางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ขอบเขตการให้บริการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
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นอกจำกนี้ยังก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำร คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นพิเศษส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม กำร
สื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือเด็กซึ่งไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ
ด้อยโอกำส หรือเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม รวมทัง้
กำรได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดตำมควำมจ ำเป็นเพื่อประกันโอกำสและ
ควำมเสมอภำคในกำรได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 

 การรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และกำร
จัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ โดยให้ปิดประกำศไว้ ณ ส ำนักงำน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถำนศึกษำ รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทรำบก่อนเด็กเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบข้อมูลจ ำนวนประชำกรในวัยเรียนของเขตพื้นที่จำกข้อมูล
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย และข้อมูลจำกส ำมะโนประชำกรวัยเรียนของสถำนศึกษำที่จะเข้ำเ รียน
ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 

3. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียน 
4. สถำนศึกษำจัดประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบเกี่ยวกับกฎหมำยกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ นโยบำย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน  แผนกำรรับนักเรียน สัดส่วนกำรรับนักเรียนและวิธีกำรรับนักเรียน 
5. สถำนศึกษำแจ้งประชำสัมพันธ์ประกำศกำรรับนักเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน และวิธีกำร

รับนักเรียน ให้ผู้ปกครองและประชำชนในเขตพื้นที่ทรำบ 
6. คณะกรรมกำรรับนักเรียนด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียน คัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียน และก ำกับดูแลให้

กำรรับนักเรียนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภำค 
 (1) ระดับช้ันประถมศึกษำปีที่  1ให้รับเด็กที่อำยุย่ำงเข้ำปีที่ 7 หรือจบกำรศึกษำช้ันก่อน

ประถมศึกษำที่อยู่ในเขตพื้นที่บริกำรของโรงเรียนเข้ำเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 1 ทุกคนโดยไม่มีกำรสอบวัด
ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร ถ้ำยังไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริกำรได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ ำนวนที่รับได้ ให้ใช้
วิธีกำรจับสลำกหรือกำรวัดควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรตำมควำมเหมำะสมและควำมเห็นของคณะกรรมกำรรับ
นักเรียน และประสำนกับโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อจัดหำที่เรียนให้เด็กได้เข้ำเรียนทุกคน 

 (2) กรณีรับสมัครนักเรียนรอบแรกแล้วยังไม่ครบจ ำนวนตำมแผนกำรรับนักเรียน ให้สำมำรถรับ
นักเรียนเพิ่มเติมจนครบจ ำนวนได้  

 
 
  ขั้นตอน      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกำศ    

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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   รำยละเอียดกำรส่งเด็กเข้ำเรียนและ    ส ำนักกำรศึกษำ 
   มีหนังสือแจง้ผูป้กครองใหท้รำบ 
 มิถุนายน 

2. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบ 
   ข้อมูลประชำกรในวัยเรียนในเขตพื้นที่    ส ำนักกำรศึกษำ 
   ที่จะเข้ำเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ 1 
 มิถุนายน 

3. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรรบันักเรียน 
   และประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบถงึ 
   แนวทำงกำรรบันักเรียนและวิธีกำรรบั 
 ธันวาคม     โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

4. สถำนศึกษำแจ้งประกำศและประชำสมัพันธ์ให้ 
   ผู้ปกครองทรำบแนวกำรรบันักเรียน และวิธีกำร 
   รับนักเรียน 
    มกราคม –กุมภาพันธ์      โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

5. สถำนศึกษำด ำเนินกำรรับสมัครนกัเรียน 
   ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
   และด ำเนินกำรคัดเลอืกนักเรียน 
   กุมภาพันธ์        โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

6. สถำนศึกษำประกำศรำยช่ือนักเรียนที่ได้รบักำร 
   คัดเลือก และรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 
   มีนาคม      โรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครล าปาง 
 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
 1. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร และส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด โดยบิดำ มำรดำ หรอืผูป้กครองของนกัเรียนลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 

  (1) กรณีที่ไมม่ีหลักฐำนตำม (1) ให้เรียกหนังสือรบัรองกำรเกิด บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำทะเบียนบ้ำนฉบับเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนท่ีทำงรำชกำรจัดท ำข้ึนในลักษณะเดียวกัน 

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบ 
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  (2) ในกรณีไม่มหีลกัฐำนตำม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือเอกสำร
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้ใช้ได้ 

  (3) ในกรณีที่ไมม่ีหลักฐำนตำม (1) (2) และ (3) ให้บิดำ มำรดำ ผู้ปกครองหรอืองค์กรเอกชนท ำ
บันทึกแจง้ประวัติบุคคล ตำมแนบท้ำยระเบียบนี้ เป็นหลักฐำนที่จะน ำมำลงหลกัฐำนทำงกำรศึกษำ 
  (4) ในกรณีไม่มบีุคคล หรือองค์กรเอกชนตำม (4) ให้ซักถำมประวัติบุคคลผูม้ำสมัครเรียนหรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่น ำมำลงรำยกำรบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตำมแนบท้ำยระเบียบนีเ้ป็นหลักฐำนที่จะน ำมำลง
หลักฐำนทำงกำรศึกษำ 

2. ทะเบียนบ้ำนตัวจรงิของนกัเรียนผูส้มัคร บิดำ มำรดำ หรอืผู้ปกครอง และส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด 
3. หลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำและส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด 
4. กรณีที่เปลี่ยนช่ือ – นำมสกุล ให้น ำใบเปลี่ยนตัวจริงและส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด 
5. รูปถ่ำยของนักเรียนผูส้มัคร ขนำดและจ ำนวนตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
6. เอกสำรอื่น ๆ ตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
7. กรณีเด็กต่ำงด้ำว ให้ใช้ระเบียบกำรรับนกัเรียนตำมทีก่ระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดโดยอนุโลม 

 

 ไม่มี 

 

 ศูนย์บริกำรร่วมและรบัเรื่องรำวร้องทุกข์ 

 

 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ กำรรบันักเรียนเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้นสงักัด 

 

 
สถานท่ี/ช่องทางให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
1. ส ำนักกำรศึกษำ    วันจันทร์  ถึง วันศุกร์ ในเวลำรำชกำร 
           ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 16.30 น. 
2. สถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   โรงเรียนเทศบำล 4 (บ้ำนเชียงรำย), โรงเรียนเทศบำล 5 (บ้ำนศรบีุญเรือง),  
   และโรงเรียนเทศบำล 7 (ศิรินำวินวิทยำ) 
 

 กำรจัดกำรศึกษำเป็นกำรให้บริกำรสำธำรณะตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำม
พระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 กฎกระทรวง 
พ.ศ.2541 พระรำชบัญญัติเทศบำล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 พระรำชบัญญัติสภำ
ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 พระรำชบัญญัติก ำหนด
แผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ประกอบกับพระรำชบัญญัติกำรศึกษำภำคบังคับ 
พ.ศ.2545 มำตรำ 5 ที่ก ำหนดให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้วแต่กรณี
ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ และกำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำง
สถำนศึกษำอยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ โดยให้ปิดประกำศไว้ ณ ส ำนักงำนเขตพื้นที่ ส ำนักงำนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และสถำนศึกษำ รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทรำบก่อนเด็กเข้ำเรียนใน
สถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน ให้นับตำมปีปฏิทิน  หำกเด็กอำยุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับเด็กมีอำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ด
ในปีนั้น ตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรนับอำยุเพื่อเข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับ พ .ศ.2545
นอกจำกนี้ยังก ำหนดให้กระทรวงศึกษำธิกำร คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
สถำนศึกษำจัดกำรศึกษำเป็นพิเศษส ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม กำร
สื่อสำรและกำรเรียนรู้ หรือมีร่ำงกำยพิกำรหรือทุพพลภำพ หรือเด็กซึ่งไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้ หรือไม่มีผู้ดูแล หรือ

คู่มือส าหรบัประชาชน 
(คู่มือกลางส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 

ขอบเขตการให้บริการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
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ด้อยโอกำส หรือเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม รวมทัง้
กำรได้รับสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก สื่อ บริกำร และควำมช่วยเหลืออื่นใดตำมควำมจ ำเป็นเพื่อประกันโอกำสและ
ควำมเสมอภำคในกำรได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ 

 การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบข้อมูลจ ำนวนประชำกรในวัยเรี ยนของเขตพื้นที่จำกข้อมูล
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย และข้อมูลจำกส ำมะโนประชำกรวัยเรียนของสถำนศึกษำที่จะเข้ำเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 

2. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับนักเรียน 
3. สถำนศึกษำจัดประชุมช้ีแจงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบเกี่ยวกับกฎหมำยกำรจัดกำรศึกษำภำคบังคับ นโยบำย

และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน  แผนกำรรับนักเรียน สัดส่วนกำรรับนักเรียนและวิธีกำรรับนักเรียน 
4. สถำนศึกษำแจ้งประชำสัมพันธ์ประกำศกำรรับนักเรียน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรรับนักเรียน และวิธีกำร

รับนักเรียน ให้ผู้ปกครองและประชำชนในเขตพื้นที่ทรำบ 
5. คณะกรรมกำรรับนักเรียนด ำเนินกำรรับสมัครนักเรียน คัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียน และก ำกับดูแลให้

กำรรับนักเรียนเป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภำค 
 (1) ระดับช้ันมัธยมศึกษำปีที่ 1 ให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริกำรที่มำสมัครเข้ำเรียนทุกคนถ้ำยัง

ไม่เต็มให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่บริกำรได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ ำนวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีกำรจับสลำกหรือกำรวัด
ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรตำมควำมเหมำะสมและควำมเห็นของคณะกรรมกำรรับนักเรียน  

 (2) กรณีรับสมัครนักเรียนรอบแรกแล้วยังไม่ครบจ ำนวนตำมแผนกำรรับนักเรียน ให้สำมำรถรับ
นักเรียนเพิ่มเติมจนครบจ ำนวนได้  

 
 
  ขั้นตอน      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตรวจสอบ 
   ข้อมูลประชำกรในวัยเรียนในเขตพื้นที่    ส ำนักกำรศึกษำ 
   ที่จะเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 1 
 มิถุนายน 

2. สถำนศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรรบันักเรียน 
   และประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้องให้ทรำบถงึ 
   แนวทำงกำรรบันักเรียนและวิธีกำรรบั 
 ธันวาคม     โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

3. สถำนศึกษำแจ้งประกำศและประชำสมัพันธ์ให้ 
   ผู้ปกครองทรำบแนวกำรรบันักเรียน และวิธีกำร 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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   รับนักเรียน 
     มกราคม – กุมภาพันธ์      โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

4. สถำนศึกษำด ำเนินกำรรับสมัครนกัเรียน 
   ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 
   และด ำเนินกำรคัดเลอืกนักเรียน 
    มีนาคม        โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

5. สถำนศึกษำประกำศรำยช่ือนักเรียนที่ได้รบักำร 
   คัดเลือก  
   มีนาคม      โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 

6. สถำนศึกษำรับรำยงำนตัวนักเรียนและ 
   รับมอบตัวนักเรียน   
    เมษายน      โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครล าปาง 
 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
 1. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร และส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด โดยบิดำ มำรดำ หรอืผูป้กครองของนกัเรียนลง
นำมรับรองส ำเนำถูกตอ้ง 
  (1) กรณีที่ไมม่ีหลักฐำนตำม (1) ให้เรียกหนังสือรบัรองกำรเกิด บัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนฉบบัเจ้ำบ้ำน หรือหลักฐำนที่ทำงรำชกำรจัดท ำข้ึนในลักษณะเดียวกัน 
  (2) ในกรณีไม่มหีลกัฐำนตำม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐำนที่ทำงรำชกำรออกให้ หรือเอกสำร
ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนดให้ใช้ได้ 
  (3) ในกรณีที่ไมม่ีหลักฐำนตำม (1) (2) และ (3) ให้บิดำ มำรดำ ผู้ปกครองหรอืองค์กรเอกชนท ำ
บันทึกแจง้ประวัติบุคคล ตำมแนบท้ำยระเบียบนี้ เป็นหลักฐำนที่จะน ำมำลงหลกัฐำนทำงกำรศึกษำ 
  (4) ในกรณีไม่มบีุคคล หรือองค์กรเอกชนตำม (4) ให้ซักถำมประวัติบุคคลผูม้ำสมัครเรียนหรือผู้
ที่เกี่ยวข้อง เพือ่น ำมำลงรำยกำรบันทึกแจ้งประวัติบุคคลเปน็หลักฐำนที่จะน ำมำลงหลักฐำนทำงกำรศึกษำ 

2. ทะเบียนบ้ำนตัวจรงิของนกัเรียนผูส้มัคร บิดำ มำรดำ หรอืผู้ปกครอง และส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด 
3. บัตรประจ ำตัวประชำชนของนักเรียนผูส้มัครและส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด 
4. หลักฐำนกำรส ำเร็จกำรศึกษำระดับช้ันประถมศึกษำปทีี่ 6และส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด 
5. กรณีที่เปลี่ยนช่ือ – นำมสกุล ให้น ำใบเปลี่ยนตัวจริงและส ำเนำ จ ำนวน 1 ชุด 
6. รูปถ่ำยของนักเรียนผูส้มัคร ขนำดและจ ำนวนตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 
7. เอกสำรอื่น ๆ ตำมทีส่ถำนศึกษำก ำหนด 

รายละเอียดเอกสารหลักฐานประกอบ 
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 ไม่มี 

 

 ศูนย์บริกำรร่วมและรบัเรื่องรำวร้องทุกข์ 

 

 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การขอต่ออายุใบอนุญาต 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 ใบอนุญำตที่ออกตำมมำตรำ 21 หรือมำตรำ 22 ให้ใช้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำต ถ้ำผู้ได้รับ
ใบอนุญำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำตจะต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ และเมื่อได้ยื่นค ำขอดังกล่ำว
แล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินจะสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. ยื่นควำมประสงค์ขอต่ออำยุใบอนุญำต พร้อมเอกสำร  

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. ตรวจสอบเอกสำร (ตรวจสอบเอกสำรเบื้องต้น) 

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

3. ตรวจสอบเอกสำร (ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมใบอนุญำตว่ำถึง
ข้ันตอนใด)  

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

4. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 5 วัน) 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่ วนควบคุม
อำคำรและผังเมือง ส ำนักกำรช่ำง 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 10 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร รื้อถอนอำคำร เคลื่อนย้ำยอำคำร 
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรยื่น (5 .แบบ ข) 

4. ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร แล้วแต่กรณี 

5. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (กรณีที่เป็น (4 .แบบ น) อำคำรมีลักษณะขนำดอยู่
ในประเภทวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุม) 

6. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (กรณีที่เป็น (4 .แบบ น) อำคำรมีลักษณะขนำดอยู่
ในประเภทวิชำชีพ สถำปัตยกรรมควบคุม) 

7. กรณีเป็นอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษต้องมีหนังสือแสดงควำมยินยอมตำมมำตรำ 29 
ของวิศวกรผู้ควบคุมงำนตำม (4 .แบบ น)  

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 กรณีผู้ได้รับใบอนุญำตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงำนที่ได้แจ้งช่ือไว้ หรือผู้ควบคุมงำนจะบอกเลิกกำรเป็น ผู้
ควบคุมงำน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินทรำบ ในกรณีที่มีกำรบอกเลิกผู้ควบคุมงำนผู้ได้รับใบอนุญำต
ต้องระงับกำรด ำเนินกำรตำมที่ได้รับอนุญำตไว้ก่อนจนกว่ำจะได้มีหนังสือแจ้งช่ือและส่งหนังสือแสดงควำมยินยอม
ของผู้ควบคุมงำนคนใหม่ให้แก่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินแล้ว 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. ยื่นควำมประสงค์เปลี่ยนผู้ควบคุมงำน พร้อมเอกสำร  

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. ตรวจสอบเอกสำร (ตรวจสอบเอกสำรเบื้องต้น) 

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

3. ตรวจสอบเอกสำร (ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมใบอนุญำตว่ำถึง
ข้ันตอนใด)  

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

4. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 5 วัน) 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่ วนควบคุม
อำคำรและผังเมือง ส ำนักกำรช่ำง 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 10 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. ส ำเนำหนังสือที่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงำนคนเดิมทรำบว่ำ ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงำนแล้ว 
พร้อมหลักฐำนแสดงกำรรับทรำบ ของผู้ควบคุมงำนคนเดิม (5 .แบบ ข) 

4. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนคนใหม่ ตำมมำตรำ 30 วรรคสอง (8 .แบบ น) 

5. ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร แล้วแต่กรณี 

6. ส ำเนำหนังสือแจ้งกำรบอกเลิกผู้ควบคุมงำน (7 .แบบ น) 

7. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนคนใหม่ ตำมมำตรำ 30 วรรคสอง (18 .แบบ น) 

8. ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร แล้วแต่กรณี 

9. กรณีผู้ได้รับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งเป็นบุคคลธรรมดำ ส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำน
กรณีผู้ใดรับใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งเป็นนิติบุคคล ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ บุคคล 
(เดือน 6 ออกไม่เกิน) พร้อมส ำเนำบัตรประชำชนและทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติ
บุคคล 

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
      ผู้ใดจะเคลื่อนย้ำยอำคำรต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน โดยเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินตรวจพิจำรณำ
และออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 45 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค ำขอ ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่
อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำ ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครำว ครำวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้รับใบอนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำ หรือตำมที่ได้ขยำยเวลำ
ไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. ประชำชนผู้ยื่นควำมประสงค์เคลื่อนย้ำยอำคำรพร้อมเอกสำร  

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบ
เอกสำรเบื้องต้น) 

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

3. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองตรวจสอบสถำนที่
ก่อสร้ำงจัดท ำบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เช่น ประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่องเขตปลอดภัยในกำรเดินอำกำศ 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่วนควบคุมอำคำร
และผังเมือง ส ำนักกำรช่ำง 
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เขตปลอดภัยทำงทหำร ฯและ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ)  

   (ระยะเวลำ 7 วัน) 

4. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินตรวจพิจำรณำแบบแปลน
และพิจำรณำออกใบอนุญำต อ.1) 

   (ระยะเวลำ 30 วัน) 

5. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 5 วัน) 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 45 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. ค ำขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร (2 .แบบ ข) 

4. โฉนดที่ดิน น.ส.3หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ 
ทุกหน้ำ (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำร
ในที่ดิน) 

5. กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

6. หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน) 

7. ส ำเนำบัตรประชำชนและ ส ำเนำทะเบียนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจ
เจ้ำของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้ำของที่ดิน) 

8. หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม ระดับวุฒิสถำปนิก) 

9. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร) 

10. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

11. รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงพร้อมลงลำยมือช่ือ 

12. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (กรณีที่เป็น (4 .แบบ น) อำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

13. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (กรณีที่เป็น (4 .แบบ น) อำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 5 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 
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ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
      ห้ำมมิให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้ำงข้ึนเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและ
ทำงเข้ำออกของรถตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 8(9) ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ     
ที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถนั้นเพื่อกำรอื่น ทั้งนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำ
พนักงำนท้องถ่ินข้อห้ำมตำมวรรคหนึ่งให้ถือว่ำเป็นภำระติดพันในอสังหำริมทรัพย์น้ันโดยตรง ตรำบที่อำคำรนั้นยัง
มีอยู่ ทั้งนี้ไม่ว่ำจะมีกำรโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตำม 
 
 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 45 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. ค ำขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรอื่น (4 .แบบ ข) 

4. โฉนดที่ดิน น.ส.3หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ 
ทุกหน้ำ  

5. หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน) 

7. หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน) 

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 
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8. ส ำเนำบัตรประชำชนและ ส ำเนำทะเบียนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจ
เจ้ำของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้ำของที่ดิน) 

9. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค ำนวณ (กรณีเป็นสิ่งที่
สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 

10. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (กรณีที่เป็น (4 .แบบ น) อำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุม) 

11. หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (กรณีที่เป็น (4 .แบบ น) อำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพ สถำปัตยกรรมควบคุม) 

12. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 

13. รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงพร้อมลงลำยมือช่ือเลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เปน็สิง่ที่
สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ) 

14. ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง อำคำร หรือดัดแปลง อำคำร หรือเคลื่อนย้ำย อำคำร หรือเปลี่ยนกำร
ใช้อำคำร 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 5 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 5 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
      ห้ำมมิให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรซึ่งไม่เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อำคำรดังกล่ำวเพื่อกิจกำรตำมมำตรำ 32 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน หรือได้แจ้งให้เจ้ำ
พนักงำนท้องถ่ินทรำบแล้ว และให้น ำมำตรำ 25 และมำตรำ 39 ทวิแล้วแต่กรณีมำใช้บังคับโดยอนุโลมให้น ำ
ควำมในวรรคหนึ่งมำใช้บังคับแก่กำรเปลี่ยนกำรใช้อำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ส ำหรับกิจกำรหนึ่งไปใช้เปน็อำคำร
ประเภทควบคุมกำรใช้ส ำหรับอีกกิจกำรหนึ่งโดยอนุโลม 
 
 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 25 วันท ำกำร 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

4. แบบค ำขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (3 .แบบ ข) 

5. ส ำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำร หรือผู้ครอบครองอำคำร 

6. หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต) 

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 
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7. ใบรับรองหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (เฉพำะกรณีที่อำคำรที่ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้
ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว) 

8. แผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน 

9. รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงพร้อมลงลำยมือช่ือเลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ  (เฉพำะกรณีที่
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำรท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงน้ ำหนักบรรทุกบนพื้นอำคำรมำกข้ึนกว่ำที่
ได้รับอนุญำตไว้เดิม) 

10. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณพร้อมส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 5 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 5 ชุด 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การแจ้งก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
      ผู้ใดจะก่อสร้ำงอำคำรโดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก็ได้ โดยกำรแจ้งต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถ่ินตำมมำตรำ 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด ำเนินกำรแจ้ง แล้ว เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำ
พนักงำนท้องถ่ินก ำหนดเพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้นั้นภำยในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน
ตรวจพบในภำยหลังว่ำผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสำรไว้ไม่ ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 39 
ทวิ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินมีอ ำนำจสั่งให้ผู้แจ้งมำด ำเนินกำร แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภำยใน 7 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค ำสั่งดังกล่ำว และภำยใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตำมมำตรำ 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม
กำรก่อสร้ำงอำคำรตำมที่ได้แจ้งไว้ ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินได้ตรวจพบว่ำกำรก่อสร้ำงอำคำรที่ได้แจ้งไว้ แผนผัง
บริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนหรือรำยกำรค ำนวณของอำคำรที่ได้ยื่นไว้ตำมมำตรำ 39 ทวิ ไม่
ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตำมมำตรำ 39 ทวิ ทรำบโดยเร็ว 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน  

1. ประชำชนผู้ยื่นค ำขอ เก็บค่ำธรรมเนียมและออกใบรับแจ้ง        

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อมูลเอกสำรประกอบกำรแจ้ง)  

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

3. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบกำร

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่วนควบคุมอำคำร
และผังเมือง ส ำนักกำรช่ำง 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 45 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. แบบกำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก ำหนด และกรอกข้อควำมให้
ครบถ้วน 

4. โฉนดที่ดิน น.ส.3หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรอง
ส ำเนำ ทุกหน้ำ (กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำง
อำคำรในที่ดิน) 

5. ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่อ
อำยุหรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดิน
แนบท้ำย (กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

6. กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำ
บัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ ำนำจ 

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

ใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองตรวจสอบสถำนที่
ก่อสร้ำงจัดท ำผังบริเวณแผนที่สัง เขปตรวจสอบกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่องเขตปลอดภัยในกำร
เดินอำกำศ เขตปลอดภัยทำงทหำร ฯและ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ) 

   (ระยะเวลำ 7 วัน) 

4. ตรวจสอบเอกสำร (ตรวจพิจำรณำแบบแปลน) 

   (ระยะเวลำ 30 วัน) 

5. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 5 วัน) 



คู่มือส ำหรับประชำชนเทศบำลนครล ำปำง | 39 
 
7. บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

8. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน)  

9. หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถำปนิก) 

10. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

11. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

12. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปนิกควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

13. แผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือ
ตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10             
(พ.ศ. 2528) 

14. รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุช่ือเจ้ำของอำคำร ช่ืออำคำร สถำนที่ก่อสร้ำง ช่ือ 
คุณวุฒิ ที่อยู่ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ 
อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำม
กฎกระทรวง ก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำรและพื้นดินที่
รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ .ศ. 2540 ต้องแสดง
รำยละเอียดกำรค ำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำงให้สำมำรถรับแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหว 

15. กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหมดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ 
fc>65ksc. หรือ ค่ำ fc’>173.3ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมมั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่เช่ือถือได้วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม 

16. กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีต
ที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสำร
รับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เช่ือถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 

17. แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 
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2535) 

18. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อำกำศ 

19. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ    
(ระดับวุฒิวิศวกร)  

20. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ป้องกัน    เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

21. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ ำบัด
น้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) 

22. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

23. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์    
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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 คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
      ผู้ใดจะดัดแปลงอำคำรโดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก็ได้ โดยกำรแจ้งต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถ่ินตำมมำตรำ 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด ำเนินกำรแจ้ง แล้ว เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำ
พนักงำนท้องถ่ินก ำหนดเพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้นั้นภำยในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน
ตรวจพบในภำยหลังว่ำผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสำรไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 39 
ทวิ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินมีอ ำนำจสั่งให้ผู้แจ้งมำด ำเนินกำร แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภำยใน 7 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค ำสั่งดังกล่ำว และภำยใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตำมมำตรำ 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม
กำรดัดแปลงอำคำรตำมที่ได้แจ้งไว้ ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินได้ตรวจพบว่ำกำรดัดแปลงอำคำรที่ได้แจ้งไว้ แผนผัง
บริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนหรือรำยกำรค ำนวณของอำคำรที่ได้ยื่นไว้ตำมมำตรำ 39 ทวิ ไม่
ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตำมมำตรำ 39 ทวิ ทรำบโดยเร็ว 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน  

1. ประชำชนผู้ยื่นค ำขอ เก็บค่ำธรรมเนียมและออกใบรับแจ้ง        

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อมูลเอกสำรประกอบกำรแจ้ง)  

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

3. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบกำร

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่วนควบคุมอำคำร
และผังเมือง ส ำนักกำรช่ำง 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 45 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. แบบกำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก ำหนด และกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 

4. ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำต 

5. โฉนดที่ดิน น.ส.3หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ 
ทุกหน้ำ (กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน) 

6. ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุหรือ
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

7. กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

8. บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รั บมอบ

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

ใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองตรวจสอบสถำนที่
ก่อสร้ำงจัดท ำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมำยอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่องเขตปลอดภัยในกำร
เดินอำกำศ เขตปลอดภัยทำงทหำร ฯและ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ) 

   (ระยะเวลำ 7 วัน) 

4. ตรวจสอบเอกสำร (ตรวจพิจำรณำแบบแปลน) 

   (ระยะเวลำ 30 วัน) 

5. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 5 วัน) 
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อ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

9. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน)  

10. หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถำปนิก) 

11. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

12. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

13. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเปน็ผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปนิกควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

14. แผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่  10             
(พ.ศ. 2528) 

15. รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุช่ือเจ้ำของอำคำร ช่ืออำคำร สถำนที่ก่อสร้ำง ช่ือ คุณวุฒิ 
ที่อยู่ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรที่ก่อสร้ำง
ด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณ
ให้อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก 
ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำรและพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำงให้สำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหว 

16. กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหมดในกฎกระทรวงฉบับที่  6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ 
fc>65ksc. หรือ ค่ำ fc’>173.3ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่เช่ือถือได้วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม 

17. กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสำรรับรองอัตรำ
กำรทนไฟจำกสถำบันที่เช่ือถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 

18. แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 
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19. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ 

 

20. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ ำ    
(ระดับวุฒิวิศวกร)  

21. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน    
เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

22. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
และกำรระบำยน้ ำทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) 

23. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ  
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

24. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์    
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การแจ้งถมดิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
     1. กำรขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินจะตอ้งมอีงค์ประกอบที่ควบถ้วนดังนี้ 
      1.1 กำรด ำเนินกำรถมดินน้ันจะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในท้องที่ที่พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินใช้
บังคับ ได้แก่ 
       1) เทศบำล 
   2) กรุงเทพมหำนคร 
   3) เมืองพัทยำ 
   4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตำมที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนด
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   5) บริเวณที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
   6) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง 
   7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ินซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอำคำรและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
  1.2 กำรด ำเนินกำรถมดินเข้ำลักษณะตำมมำตรำ 26 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินได้แก่ 
  ประสงค์จะท ำกำรถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดินเกินกว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่อยู่ข้ำงเคียงและมพีืน้ที่
เกิน 2,000 ตำรำงเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่ำที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินประกำศตำมก ำหมด ซึ่งกำรประกำศของเจ้ำ
พนักงำนท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นกำรขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน 
 2. กำรพิจำรณำรับแจ้งกำรถมดิน 
 เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก ำหนด เพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจง้ภำยใน    
7  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้ำกำรแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7 
วัน นับแต่วันที่มีกำรแจ้ง ถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้ำ
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พนักงำนท้องถ่ินมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้กำรแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้ำผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด 
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภำยใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. ประชำชนผู้ยื่นค ำขอ 

    ตรวจสอบเอกสำร (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. กำรพิจำรณำอนุญำต 

   (ระยะเวลำ 4 วัน) 

3. กำรลงนำมอนุญำต 

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

4. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง 
ส ำนักกำรช่ำง 

  

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 7 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด ำเดินกำรถมดิน 

4. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้ำงเคียง 

5. แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

6. รำยกำรค ำนวณ (กรณีกำรถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นพื้นเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำง
เมตร และมีควำมสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตรข้ึนไปวิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับ

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 
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ใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ ไม่ต่ ำกว่ำระดับสำมัญวิศวกร 
กรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตำรำงเมตรและมีควำมสูงของเนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและ
ค ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมสำขำวิศวกรรมโยธำ ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

7. ช่ือผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตำรำง
เมตร และมีควำมสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 เมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ) 

8. ช่ือและที่อยู่ของผู้แจ้งกำรถมดิน 

 

 

 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
ฉบับละ 500 บำท 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
ผู้ใดจะรื้อถอนอำคำรที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำควำมสูงของ
อำคำร และอำคำรที่อยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำ 2 เมตรโดยไม่ยื่นค ำขอรับใบอนุญำตจำกเจ้ำ
พนักงำนท้องถ่ินก็ได้โดยกำรแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินตำมมำตรำ 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด ำเนินกำรแจ้งแล้ว เจ้ำ
พนักงำนท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก ำหนดเพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้นั้น
ภำยในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินตรวจพบในภำยหลังว่ำผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสำรไว้ไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 39 ทวิ ให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินมีอ ำนำจสั่งให้ผู้แจ้งมำด ำเนินกำร 
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งดังกล่ำว และภำยใน 120 วันนับแต่วันที่ได้
ออกใบรับแจ้งตำมมำตรำ 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มกำรดัดแปลงอำคำรตำมที่ได้แจ้งไว้ ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน
ได้ตรวจพบว่ำกำรดัดแปลงอำคำรที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนหรือรำยกำร
ค ำนวณของอำคำรที่ได้ยื่นไว้ตำมมำตรำ 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตำมพระรำชบัญญัติน้ี หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินมีหนังสือแจ้งข้อ
ทักท้วงให้ผู้แจ้งตำมมำตรำ 39 ทวิ ทรำบโดยเร็ว 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน  

1. ประชำชนผู้ยื่นค ำขอ เก็บค่ำธรรมเนียมและออกใบรับแจ้ง        

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบ
ข้อมูลเอกสำรประกอบกำรแจ้ง)  

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่วนควบคุมอำคำร
และผังเมือง ส ำนักกำรช่ำง 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 15 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. แบบกำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก ำหนด และกรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 

4. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกกแบบข้ันตอนและสิ่งป้องกันวัสดุหล่นในกำรรื้อถอนอำคำร (กรณี
อำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพควบคุม) 

5. โฉนดที่ดิน น.ส.3หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ 
ทุกหน้ำ (กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน) 

6. ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุหรือ
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

7. กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

8. บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

3. ตรวจสอบเอกสำร (ตรวจพิจำรณำแบบแปลน) 

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

4. ตรวจสอบเอกสำร (พิจำรณำรับแจ้ง) 

   (ระยะเวลำ 5 วัน) 

5. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 5 วัน) 
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อ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

9. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

10. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

11. แผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่  10             
(พ.ศ. 2528) 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
      ผู้ใดจะก่อสร้ำงอำคำรต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน โดยเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินตรวจพิจำรณำ
และออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 45 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค ำขอ ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่ เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่
อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำ ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครำว ครำวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้รับใบอนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำ หรือตำมที่ได้ขยำยเวลำ
ไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน  

1. ประชำชนผู้ยื่นค ำขอพร้อมตรวจสอบเอกสำร  

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบ
เอกสำรเบื้องต้น) 

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

3. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองตรวจสอบสถำนที่
ก่อสร้ำงจัดท ำบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เ ช่น ประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง เขตปลอดภัยในกำร

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่วนควบคุมอำคำร
และผังเมือง ส ำนักกำรช่ำง 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 45 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (แบบ ข.1) 

4. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำต หรือใบรับแจ้ง 

5. โฉนดที่ดิน น.ส.3หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ 
ทุกหน้ำ (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำร
ในที่ดิน) 

6. ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุหรือ
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

7. กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

8. บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

เดินอำกำศ เขตปลอดภัยทำงทหำร ฯและ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ)  

   (ระยะเวลำ 7 วัน) 

4. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินตรวจพิจำรณำแบบ
แปลนและพิจำรณำออกใบอนุญำต อ.1) 

   (ระยะเวลำ 30 วัน) 

5. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 5 วัน) 
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อ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

9. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน)  

10. หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

11. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

12. แผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่  10             
(พ.ศ. 2528) 

13. รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงแผ่นปกระบุช่ือเจ้ำของอำคำร ช่ืออำคำร สถำนที่ก่อสร้ำง ช่ือ คุณวุฒิ 
ที่อยู่ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรที่ก่อสร้ำง
ด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณ
ให้อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก 
ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำรและพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำงให้สำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหว 

14. กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหมดในกฎกระทรวงฉบับที่  6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ 
fc>65ksc. หรือ ค่ำ fc’>173.3ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่เช่ือถือได้วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม 

15. กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสำรรับรองอัตรำ
กำรทนไฟจำกสถำบันที่เช่ือถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 

16. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเปน็ผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปนิกควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 

17. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเปน็ผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปนิกควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 

18. แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

 

 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 
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19. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ 

20. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ 

21. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน    
เพลิงไหม้ 

22. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
และกำรระบำยน้ ำทิ้ง 

23. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ 

24. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
      ผู้ใดจะรื้อถอนอำคำรที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำควำมสูงของ
อำคำร และอำคำรที่อยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำ 2 เมตรต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำน
ท้องถ่ิน ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินจะตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งส ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำขอ ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน
ไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีส ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำ ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2 
ครำว ครำวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำต
ทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำ หรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน  

1. ประชำชนผู้ยื่นควำมประสงค์รื้อถอนอำคำร พร้อมเอกสำร  

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบ
เอกสำรเบื้องต้น) 

   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

3. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินด ำเนินกำรตรวจสอบกำร
ใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมืองตรวจสอบสถำนที่
ก่อสร้ำงจัดท ำบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เ ช่น ประกำศกระทรวงคมนำคม เรื่อง เขตปลอดภัยในกำร

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่วนควบคุมอำคำร
และผังเมือง ส ำนักกำรช่ำง 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 45 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร (แบบ ข.1) 

4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบข้ันตอน วิธีกำร และสิ่ง
ป้องกันวัสดุร่วงหล่นในกำรรื้อถอนอำคำร (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทเป็น
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

5. โฉนดที่ดิน น.ส.3หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ 
ทุกหน้ำ (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำร
ในที่ดิน) 

6. ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุหรือ
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

7. กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท พร้อมส ำเนำบัตร

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

เดินอำกำศ เขตปลอดภัยทำงทหำร ฯและ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ)  

   (ระยะเวลำ 7 วัน) 

4. ตรวจสอบเอกสำร (เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินตรวจพิจำรณำแบบ
แปลนและพิจำรณำออกใบอนุญำต อ.1) 

   (ระยะเวลำ 30 วัน) 

5. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 5 วัน) 
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ประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 

8. บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

9.หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

10. แผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือช่ือพร้อมกับเ ขียนช่ือตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่  10             
(พ.ศ. 2528) 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา 32 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
อำคำรประเภทควบคุมกำรใช้คือ อำคำรดังต่อไปนี ้
 1. อำคำรส ำหรับใช้เป็นคลังสินค้ำ โรงแรม อำคำรชุด หรือสถำนพยำบำล 
 2. อำคำรส ำหรับใช้เพื่อกิจกำรพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข หรือกิจกำรอื่นทั้งนี้
ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผู้ได้รับใบอนุญำตให้ก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ หรือผู้แจ้งตำมมำตรำ 39 
ทวิได้กระท ำกำรดังกล่ำวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินทรำบตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ิน
ก ำหนดเพื่อตรวจสอบกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรนั้นให้แล้วเสร็จภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. รับกำรยื่นแจ้ง และเสียค่ำธรรมเนียม  
   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. ตรวจสอบเอกสำร (ตรวจสอบนัดวันตรวจ) 
   (ระยะเวลำ 2 วัน) 

3. ตรวจสอบเอกสำร (ตรวจอำคำรที่ก่อสร้ำงแล้วเสรจ็และออกอ. 6)  
   (ระยะเวลำ 7 วัน) 

4. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 
   (ระยะเวลำ 5 วัน) 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่วนควบคุมอำคำร
และผังเมือง ส ำนักกำรช่ำง 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 15 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. แบบค ำขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร (2 .แบบ ข) 

4. ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำต หรือใบรับแจ้ง 

5. หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต) 

6. ใบรับรองหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรเฉพำะ (กรณีที่อำคำรที่ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้
ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว) 

7. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงำนรับรองว่ำได้ควบคุมงำนเป็นไปโดยถูกต้องตำมที่ได้รับใบอนุญำต 

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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คู่มือส าหรบัประชาชน 
  

งานมี่ให้บริการ การแจ้งขุดดิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ฝ่ายควบคุมอาคาร ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง ส านักการชา่ง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ฝ่ำยควบคุมอำคำร ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง  วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ส ำนักกำรช่ำง ตั้งแต่เวลำ  08.00 – 16.30 น. 
โทรศัพท์  054-237237 ต่อ 7131 , 7135 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
     1. กำรขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้ำพนักงำนท้องถ่ินจะตอ้งมอีงค์ประกอบที่ควบถ้วนดังนี้ 
      1.1 กำรด ำเนินกำรขุดดินน้ันจะต้องเป็นกำรด ำเนินกำรในท้องที่ที่พระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินใช้
บังคับ ได้แก่ 
       1) เทศบำล 
   2) กรุงเทพมหำนคร 
   3) เมืองพัทยำ 
   4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นตำมที่มีกฎหมำยโดยเฉพำะจัดต้ังข้ึน ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนด
ในรำชกิจจำนุเบกษำ 
   5) บริเวณที่มีพระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร 
   6) เขตผังเมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง 
   7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดให้ใช้บังคับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์กำรบริหำรส่วนท้องถ่ินซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอำคำรและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
  1.2 กำรด ำเนินกำรขุดดินเข้ำลักษณะตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดินได้แก่ 
  ประสงค์จะท ำกำรขุดดินโดยมีควำมลึกจำรระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปำกบ่อดินเกินหนึ่งหมื่น
ตำรำงเมตร  หรือมีควำมลึกหรือพื้นตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินประกำศก ำหนดโดยกำรประกำศของเจ้ำพนักงำน
ท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นกำรกระท ำที่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัติกำรขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
 2. กำรพิจำรณำรับแจ้งกำรขุดดิน 
 เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินก ำหนด เพื่อเป็นหลักฐำนกำรแจง้ภำยใน    
7  วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้ำกำรแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7 
วัน นับแต่วันที่มีกำรแจ้ง ถ้ำผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 7 วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้ำ
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พนักงำนท้องถ่ินมีอ ำนำจออกค ำสั่งให้กำรแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้ำผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเวลำที่ก ำหนด 
ให้เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภำยใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน 

1. ประชำชนผู้ยื่นค ำขอ 

    ตรวจสอบเอกสำร (ระยะเวลำ 1 วัน) 

2. กำรพิจำรณำอนุญำต 

   (ระยะเวลำ 4 วัน) 

3. กำรลงนำมอนุญำต 

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

4. กำรแจ้งผลกำรพิจำรณำ 

   (ระยะเวลำ 1 วัน) 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

ฝ่ำยควบคุมอำคำร  ส่วนควบคุมอำคำรและผังเมือง 
ส ำนักกำรช่ำง 

  

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำด ำเนินกำร 7 วันท ำกำร 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

1. บัตรประจ ำตัวประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 

2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 

3. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด ำเดินกำรขุดดิน 

4. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้ำงเคียง 

5. แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 

6. รำยกำรค ำนวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณกำรขุดดินที่มีควำมลึกจำกระดับพื้นดินเกิน        
3 เมตร หรือพื้นที่ปำกบ่อดินเกิน 10,000 ตำรำงเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ

 

จ ำนวน 1 ฉบับ  

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 
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วิศวกรรมควบคุมสำขำวิศวกรรมโยธำไม่ต่ ำกว่ำระดับสำมัญวิศวกรกรณีกำรขุดดินที่มีควำมลึกเกินสูง 
20 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและค ำนวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
สำขำวิศวกรรมโยธำ ระดับวุฒิวิศวกร) 

7. รำยละเอียดกำรติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับวัดกำรเคลื่อนตัวของดิน (กรณีกำรขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

8. ช่ือผู้ควบคุมงำน (กรณีกำรขุดดินลึกเกิน 3 เมตรหรือมีพื้นที่ปำกบ่อดินเกิน 10,000 ตำรำงเมตร
หรือมีควำมลึกหรือมีพื้นที่ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถ่ินประกำศก ำหมดผู้ควบคุมงำนต้องเป็นผู้ ได้รับ
ใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม สำขำวิศวกรรมโยธำ) 

 

 

 

 

จ ำนวน 1 ชุด 

จ ำนวน 1 ชุด 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
ฉบับละ 500 บำท 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
(ตำมเอกสำรแนบ) 
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งานท่ีให้บริการ การจ าหน่ายทรัพย์หลุดจ าน าของสถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 
 
 
สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ                                ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
สถานธนานุบาลเทศบาลนครล าปาง 

โทรศัพท์  ๐-๕๔๒๓-๗๒๓๗ ต่อ ๓๑๐๓-๓๑๐๔,๓๑๐๘  
E-mail  :  www.lampangcity.go.th 

ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึง เวลำ 16.00 น. 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
กำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดตำมบัญชีที่ปิดประกำศไว้ทุก
รำยกำร สถำนธนำนุบำลที่มิใช่สถำนธนำนุบำลภำค
และเขตจ ำหน่ำยในวันเสำร์แรกของเดือนสถำนธนำนุ
บำลระดับเขตจ ำหน่ำยในวันเสำร์ที่สองของเดือน
สถำนธนำนุบำลระดับภำคจ ำหน่ำยในวันเสำร์ที่สำม
ของเดือน 

 
 
 

สถำนธนำนุบำลจะน ำทรัพย์จ ำน ำที่ขำดส่งดอกเบี้ยหรือไม่ท ำกำรไถ่ถอนภำยในระยะเวลำ 4 
เดือน 30 วันและประกำศให้ประชำชนทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 3 วันแล้ว มำท ำกำรจ ำหน่ำย  

วิธีกำรประมูล   ด้วยวิธีกำรประมลูจ ำหน่ำยทุกรำยกำร 
ยกเว้นทองค ำ จะประชำสัมพันธ์กับผู้สนใจซื้อได้โดยตรงหรือตำมที่ประชำชนผู้ซื้อเรียกร้องให้น ำ

ออกประมูล และประเภทเสื้อผ้ำอำจประมูลโดยวิธีเหมำกอง  ตำมระเบียบส ำนักงำน จ.ส.ท. ว่ำด้วยกำรรับจ ำน ำ 
กำรไถ่ถอนทรัพย์จ ำน ำ และกำรจ ำหน่ำยทรัพย์หลุดจ ำน ำของสถำนธนำนุบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2553 

 
 
 

ขั้นตอน                                                                หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. สถำนธนำนุบำลปิดประกำศบัญชีทรัพยห์ลุดที่จะจำหน่ำย 
(ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน ก่อนวันที่จะจำหน่ำย) 
2. ผู้สนใจตอ้งไปประมูลทรัพย์ ณ หน้ำสถำนธนำนุบำล ในวันที่จะจำหน่ำย 
(ตั้งแต่เวลำ 09.00 นำฬิกำเป็นต้นไปจนกว่ำกำรประมูล จำหน่ำยทรพัย์จะครบถ้วนตำมบญัชีทรัพยห์ลุดที่ 
ประกำศไว้ทุกรำยกำร) 
3. ผู้ชนะกำรประมูลทรัพย์ในแตล่ะรำยกำร  

คู่มือส าหรบัประชาชน 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าร้อง 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

http://www.lampangcity.go.th/
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ชำระเงินตำมรำคำที่ทำกำรประมูลต่อเจ้ำหน้ำที่  
รับใบเสร็จรบัเงิน และทรัพย์ที่ชนะกำรประมลู  
(ระยะเวลำ 30 นำท ี– 1 ช่ัวโมง)  
(ระบุระยะเวลำจรงิทีส่ถำนธนำนุบำล  
 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรอื่นทางราชการออกให้ (เพื่อแสดงตน)  
 

 
 

ไม่มีค่าธรรมเนียมในการใหบ้ริการ  
 
 
ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อร้องเรียนได้ที่  
ศูนย์บริกำรร่วมและรบัเรื่องรำวร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง โทรศัพทส์ำยด่วน 1132 หรือ 054-237200  
หรือ www.lampangcity.go.th 

 
 
 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

http://www.lampangcity.go.th/
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ขอบเขตการให้บริการ 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองสวัสดิกำรสังคม ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทกุปี ทุกวัน  

  เว้นวันหยุดรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 12.00  

 และ 13.00 – 16.30 น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2552 ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี  ให้ผู้ที่จะมีอำยุครบหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไปใน
ปีงบประมำณถัดไป  และมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อ 6 มำลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุด้วย
ตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนมีภูมิล ำเนำ ณ  ส ำนักงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือสถำนที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก ำหนด 

หลักเกณฑ์ 

 ผู้มสีิทธ์ิจะไดร้ับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบตัิและไม่มลีักษณะต้องห้ำม  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมทะเบียนบ้ำน 
(3) มีอำยุหกสิบปีบริบูรณ์ข้ึนไป  ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิกำรหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจำกหน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจหรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้แก่  ผู้รับบ ำนำญ เบี้ยหวัด บ ำนำญพิเศษ หรือเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอำยุที่อยู่ในสถำนสงเครำะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้
ได้รับเงินเดือน ค่ำตอบแทน รำยได้ประจ ำ หรือผลประโยชน์อย่ำงที่รัฐหรือองค์กรปกครอง

งานท่ีให้บริการ กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอำยุ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบำลนครล ำปำง 

คู่มือส าหรบัประชาชน 

(คู่มือกลางส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
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ส่ วนท้ อ ง ถ่ิ นจั ด ให้ เ ป็ นประจ ำ  ยก เ ว้นผู้ พิ ก ำรและผู้ ป่ วย เ อดส์  ตำมระ เบี ยบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสงเครำะห์ เพื่อกำรยังชีพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 

ในกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  ผู้สูงอำยุจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอำยุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) รับเงินสดด้วยตนเอง  หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
(2) โอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ  หรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรใน

นำมบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธิ 
วิธีการ 

 1.  ผู้จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในปีงบประมำณถัดไป  ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ  สถำนที่และภำยในระยะเวลำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกำศก ำหนด  
ด้วยตนเองหรือมอบอ ำนำจให้ผู้อื่นด ำเนินกำรได้ 

 2.  กรณีผู้สูงอำยุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ
ให้ถือว่ำเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุตำมระเบียบนี้แล้ว 

 3.  กรณีผู้สูงอำยุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ำยที่อยู่  และยังประสงค์จะรับรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุต้องไป
แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

   ข้ันตอน     หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุใน   ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   

ปีงบประมำณถัดไปหรือผู้รับมอบอ ำนำจ     กองสวัสดิกำรสังคม 

ยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำน ระยะเวลำ    

10 นำที   

 

2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องขอลงทะเบียนและ   หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

เอกสำรหลักฐำนประกอบ ระยะเวลำ 10 นำที   ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   

        กองสวัสดิกำรสังคม 
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3. ออกใบรับลงทะเบียน ตำมแบบยื่นค ำขอ    หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

ลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ   ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   

ระยะเวลำ 10 นำที      กองสวัสดิกำรสังคม  

ระยะเวลา 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ถึง 30 พฤศจิกำยน  ของทุกวัน  เว้นวันหยุดรำชกำรตั้งแต่เวลำ 08.00 – 12.00 
และ 13.00 – 16.30 น.  ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นำทีต่อรำย  และเทศบำลนครล ำปำง  จะปิดประกำศ
บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรลงทะเบียน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสำรหลักฐำนประกอบแบบค ำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ  ดังนี้ 

(1) บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐ 
     ที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ           จ ำนวน  1 ชุด 

(2)  ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ชุด 

(3)  สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอำยุประสงค์ขอรับเงิน 

      เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุผ่ำนธนำคำร)  จ ำนวน  1  ชุด 

(4)  บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 

     ของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)  จ ำนวน 1 ชุด 

(5)  สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงิน 

     เบี้ยยังชีพสูงอำยุ ประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 

     ผ่ำนธนำคำรของผู้รับมอบอ ำนำจ)  จ ำนวน  1  ชุด 

ค่าธรรมเนียม 

- ไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรรับลงทะเบียน 
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การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น  หรือเมื่อประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิไม่ปรำกฏรำยช่ือผู้
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพ  สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียน  คัดค้ำนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์  เทศบำลนคร
ล ำปำง  หมำยเลขโทรศัพท์ 054 – 237237 หรือ www.Lampangcity.go.th 

ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมลู 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ............. 
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ขอบเขตการให้บริการ 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองสวัสดิกำรสังคม ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทกุปี ทุกวัน  

  เว้นวันหยุดรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 12.00  

 และ 13.00 – 16.30 น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินเบี้ยควำมพิกำรให้คนพิกำร ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2553 ก ำหนดให้ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทุกปี  ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเงิน
เบี้ยควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไป  ณ  ที่ท ำกำรององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ตนมีภูมิล ำเนำ หรือสถำนที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก ำหนด 

หลักเกณฑ์ 

 ผู้มสีิทธ์ิจะไดร้ับเงินเบี้ยควำมพิกำร  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ำม  ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตำมทะเบียนบ้ำน 
(3) มีบัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในควำมอุปกำระของสถำนสงเครำะห์ของรัฐ 

 

ในกำรยื่นค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  คนพิกำรหรือผู้ดูแลจะต้องแสดงควำมประสงค์ขอรับ
เงินเบี้ยควำมพิกำร โดยรับเงินสดด้วยตนเอง  หรือโอนเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้พิกำรหรือผู้ดูแลโดย
ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอแทนโดยแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทน ดังกล่ำว 

งานท่ีให้บริการ กำรลงทะเบียนและยื่นค ำขอรบัเงินเบี้ยควำมพิกำร 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบำลนครล ำปำง 

คู่มือส าหรบัประชาชน 

(คู่มือกลางส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
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วิธีการ 

 1.  คนพิกำร ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยควำมพิกำรในปีงบประมำณถัดไป  ให้คนพิกำร หรือผู้ดูแลคนพิกำร
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำล  แล้วแต่กรณี ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ณ  สถำนที่และภำยในระยะเวลำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกำศก ำหนด   

 2.  กรณีคนพิกำรที่ได้รับเงินเบี้ยควำมพิกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำให้
ถือว่ำเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค ำขอรับเบี้ยควำมพิกำรตำมระเบียบนี้แล้ว 

 3.  กรณีคนพิกำรที่มีสิทธิได้รับเบี้ยควำมพิกำร ได้ย้ำยที่อยู่  และยังประสงค์จะรับรับเงินเบี้ยควำมพิกำร
ต้องไปแจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไป 

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

   ข้ันตอน     หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยควำมพิกำรใน    ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   

ปีงบประมำณถัดไปหรือผู้รับมอบอ ำนำจ     กองสวัสดิกำรสังคม 

ยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำน ระยะเวลำ    

10 นำที  

2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องขอลงทะเบียนและ   หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

เอกสำรหลักฐำนประกอบ ระยะเวลำ 10 นำที   ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   

        กองสวัสดิกำรสังคม 

3. ออกใบรับลงทะเบียน ตำมแบบยื่นค ำขอ    หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

ลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ   ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   

ระยะเวลำ 10 นำที      กองสวัสดิกำรสังคม 

ระยะเวลา 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ถึง 30 พฤศจิกำยน  ของทุกวัน  เว้นวันหยุดรำชกำรตั้งแต่เวลำ 08.00 – 12.00 
และ 13.00 – 16.30 น.  ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นำทีต่อรำย  และเทศบำลนครล ำปำง  จะปิดประกำศ
บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรลงทะเบียน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสำรหลักฐำนประกอบแบบค ำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร  ดังนี้ 

(1)  บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

      พร้อมส ำเนำ            จ ำนวน  1 ชุด 

(2)  ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ชุด 

(3)  สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำรประสงค์ขอรับเงิน 

      เบี้ยควำมพิกำรผ่ำนธนำคำร)   จ ำนวน  1  ชุด 

(4)  บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 

     ของผู้ดูแลคนพิกำร ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี  

     (กรณีข่ืนค ำขอแทน)     จ ำนวน  1 ชุด 

(5)  สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้ดูแลคนพิกำรผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์  

     ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี    จ ำนวน  1  ชุด 

ในกรณีที่คนพิกำรเป็นผู้เยำว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ควำมสมำรถหรือคนไร้ควำมสำมำรถ  ให้ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบำล แล้วแต่กรณี กำรยื่นค ำขอแทนต้องแสดงหลักฐำนกำรเป็นผู้แทนดังกล่ำว 

ค่าธรรมเนียม 

- ไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรรับลงทะเบียน 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น  หรือเมื่อประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิไม่ปรำกฏรำยช่ือผู้
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร   สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียน  คัดค้ำนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์  
เทศบำลนครล ำปำง  หมำยเลขโทรศัพท์ 054 – 237237 หรือ www.Lampangcity.go.th 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมลู 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สงูอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ............. 
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ขอบเขตการให้บริการ 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร   ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

กองสวัสดิกำรสังคม ภำยในเดือนพฤศจิกำยนของทกุปี ทุกวัน  

  เว้นวันหยุดรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.00 – 12.00  

 และ 13.00 – 16.30 น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

 ระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสงเครำะห์เพื่อกำรยังชีพ ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 ก ำหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบฯ และมีควำมประสงค์จะขอรับ
กำรสงเครำะห์ให้ยื่นค ำขอต่อผู้บริหำรท้องถ่ินที่ตนมีภูมิล ำเนำอยู่ กรณีไม่สำมำรถเดินทำงมำยื่นค ำขอรับกำร
สงเครำะห์ด้วยตนเองได้  จะมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรได้ 

หลักเกณฑ์ 

 ผู้มสีิทธ์ิจะไดร้ับเงินสงเครำะห์  ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ำม  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท ำกำรวินิจฉัยแล้ว 
(2) มีภูมิล ำเนำอยู่ในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(3) มีรำยได้ไม่เพียงพอแก่กำรยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขำดผู้อุปกำระเลี้ยงดู หรือไม่สำมำรถ

ประกอบอำชีพเลี้ยงตนเองได้ 
ในกำรขอรับเงินสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับควำมเดือดร้อนกว่ำ หรือผู้ที่มีปัญหำซ้ ำซ้อน 

หรือผู้ที่อยู่อำศัยอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุระกันกำรยำกต่อกำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐเป็นผู้ได้พิจำรณำก่อน  

 

 

งานท่ีให้บริการ กำรขอรบักำรสงเครำะหผ์ู้ป่วยเอดส์ 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เทศบำลนครล ำปำง 

คู่มือส าหรบัประชาชน 

(คู่มือกลางส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น) 
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วิธีการ 

 1.  ผู้ป่วยเอดส์  ยื่นค ำขอตำมแบบพร้อมเอกสำรหลักฐำนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ณ ที่ท ำกำร
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้วยตนเองหรือมอบอ ำนำจให้ผู้อุปกำระมำด ำเนินกำรก็ได้ 

 2.  ผู้ป่วยเอดส์  รับกำรตรวจสภำพควำมเป็นอยู่  คุณสมบัติว่ำสมควรได้รับกำรสงเครำะห์หรือไม่ โดย
พิจำรณำจำกควำมเดือดร้อนเป็นผู้ที่มีปัญหำซ้ ำซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อำศัยอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลทุระกันดำรยำกต่อ
กำรเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 

3.  กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ำยที่อยู่    ถือว่ำขำดคุณสมบัติตำมนัยแห่งระเบียบ  ต้องไปยื่น
ควำมประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งใหม่ที่ตนย้ำยไปเพื่อพิจำรณำใหม่ 

ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

   ข้ันตอน     หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ที่ประสงค์จะขอรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ใน    ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   

ปีงบประมำณถัดไปหรือผู้รับมอบอ ำนำจ     กองสวัสดิกำรสังคม 

ยื่นค ำขอพร้อมเอกสำรหลักฐำน ระยะเวลำ    

10 นำที  

 

2. เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบค ำร้องขอลงทะเบียนและ   หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

เอกสำรหลักฐำนประกอบ ระยะเวลำ 10 นำที   ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   

        กองสวัสดิกำรสังคม 

 

3. ออกใบรับลงทะเบียน ตำมแบบยื่นค ำขอ    หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

ลงทะเบียนให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ   ฝ่ำยสังคมสงเครำะห์   

ระยะเวลำ 10 นำที      กองสวัสดิกำรสังคม 
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ระยะเวลา 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกำยน ถึง 30 พฤศจิกำยน  ของทุกวัน  เว้นวันหยุดรำชกำรตั้งแต่เวลำ 08.00 – 12.00 
และ 13.00 – 16.30 น.  ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นำทีต่อรำย  และเทศบำลนครล ำปำง  จะปิดประกำศ
บัญชีรำยช่ือผู้มีสิทธิภำยใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรลงทะเบียน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสำรหลักฐำนประกอบแบบค ำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  ดังนี้ 

(1)  บัตรประจ ำตัวคนพิกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรคุณภำพชีวิตคนพิกำร 

      พร้อมส ำเนำ            จ ำนวน  1 ชุด 

(2)  ทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำ   จ ำนวน  1  ชุด 

(3)  สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำ  

     (กรณีที่ก ำหนดให้เข้ำบัญชีเงินฝำก)    จ ำนวน  1  ชุด 

(4)  บัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำยพร้อมส ำเนำ 

     ของผู้รับมอบอ ำนำจ (กรณีมอบอ ำนำจให้ด ำเนินกำรแทน)  จ ำนวน  1 ชุด 

(5)  สมุดบัญชีเงินฝำกธนำคำรพร้อมส ำเนำของผู้รับมอบอ ำนำจ 

     (กรณีที่ก ำหนดให้เข้ำบัญชีของผู้รับมอบอ ำนำจ)   จ ำนวน  1  ชุด 

ค่าธรรมเนียม 

- ไม่มีค่ำธรรมเนียมในกำรรับลงทะเบียน 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น  หรือเมื่อประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิไม่ปรำกฏรำยช่ือผู้
ลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยควำมพิกำร   สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียน  คัดค้ำนได้ที่ ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์  
เทศบำลนครล ำปำง  หมำยเลขโทรศัพท์ 054 – 237237 หรือ www.Lampangcity.go.th 

ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมลู 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ............ 
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งานท่ีให้บริการ กำรจดทะเบียนจัดต้ังสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์  กำรจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติม

ข้อบังคับ กำรจดทะเบียนแตง่ตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมกำรของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งำนสง่เสริมกำรจัดสวัสดิกำรสงัคม   ฝ่ำยส่งเสรมิกำรจัดสวัสดิกำรสังคม   กองสวัสดิกำรสังคม 

 
 
 
สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ                                ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
งำนสง่เสริมกำรจัดสวัสดิกำรสงัคม        วันจันทร์ – วันศุกร์ 
กองสวัสดิกำรสังคม  อำคำรสภำ ช้ัน ๑                         (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) 
โทรศัพท์  ๐-๕๔๒๓-๗๒๓๗ ต่อ ๓๑๐๓-๓๑๐๔,๓๑๐๘      ตั้งแต่ เวลำ ๐๘.๓๐–๑๒.๐๐  
                                                                        และ ๑๓.๐๐–๑๖.๓๐ น. 
E-mail  :  www.lampangcity.go.th 
 
 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ พ.ศ. 2545 มำตรำ 9 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ต้องมี
ข้อบังคับและต้องจดทะเบียน เมื่อได้จดทะเบียนแล้วให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคล และมำตรำ 10 กำรขอจดทะเบียน
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ ให้ผู้เริ่มก่อกำรจัดตั้งจ ำนวนไม่น้อยกว่ำเจ็ดคน ยื่นค ำขอพร้อมด้วยข้อบังคับของ
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์อย่ำงน้อยสำมฉบับต่อนำยทะเบียนประจ ำท้องที่ที่จะตั้งส ำนักงำน 

1. คุณสมบัติของผู้เริ่มก่อการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

ผู้เริ่มก่อกำรจัดต้ังสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์  ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำย่ีสิบปีบริบรูณ์  
(3) มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำช้ันประถมศึกษำปทีี่สี ่
(4) มีภูมิล ำเนำหรอืถ่ินที่อยู่ในจงัหวัดที่ยื่นค ำขอจดทะเบียนจัดต้ังสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำหนึง่ป ี
(5) มีอำชีพเป็นหลกัแหล่งและมีฐำนะมั่นคง 
(6) ไม่เป็นผู้มีประพฤติเสื่อมเสีย หรอืบกพร่องในศีลธรรมอันดี 
(7) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรอืนักบวชในศำสนำใด 
(8) ไม่ถูกนำยทะเบียนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ประจ ำท้องที่ สั่งใหพ้้นจำกต ำแหน่งกรรมกำร

สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห ์
(9) ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ถอดถอนให้ออกจำกต ำแหนง่กรรมกำร

เพรำะเหตทุุจริตต่อหน้ำที่ หรือไม่เคยต้องโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรฌำปนกจิสงเครำะห ์
 

คู่มือส าหรบัประชาชน 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าร้อง 
 

http://www.lampangcity.go.th/


คู่มือส ำหรับประชำชนเทศบำลนครล ำปำง | 76 
 
                     (10) ไม่เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดใหจ้ ำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดย
ประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
  (11) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  (12) ไม่เป็นบุคคลทีม่ีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลำย 
  (13) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจำกส่วนรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ 
หรือ ไม่เคยถูกนำยจ้ำงเลิกจ้ำงเพรำะเหตุทจุริตต่อหน้ำที่ 
 

2. คุณสมบัติของกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

          (1) มีสญัชำติไทย 
(2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำย่ีสบิห้ำปีบริบรูณ์ 
(3) มีวุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำช้ันประถมศึกษำปทีี่สี ่
(4) มีภูมิล ำเนำหรือถ่ินที่อยู่ในจังหวัดที่จดทะเบียนตั้งสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์นั้น 
(5) มีอำชีพเป็นหลักแหล่งและมฐีำนะมั่นคง 
(6) เป็นสมำชิกของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์นั้น 
(7) ไม่เป็นกรรมกำรของสมำคมสงเครำะห์อื่น 
(8) ไม่เป็นผู้มปีระพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(9) ไม่เป็นภิกษุ สำมเณร นักพรต หรือนักบวชในศำสนำใด 
(10) ไม่ถูกนำยทะเบียนสมำคมฌำปนกจิสงเครำะหป์ระจ ำท้องที่ สัง่ใหพ้้นจำกต ำแหน่ง
กรรมกำร 
       สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห ์
(11) ไม่เคยถูกทีป่ระชุมใหญส่มำคมฌำปนกจิสงเครำะห์ถอดถอนให้ออกจำกต ำแหน่งกรรมกำร 
       เพรำะเหตุทุจริตต่อหน้ำที่ หรือไม่เคยต้องโทษตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรฌำปนกิจสงเครำะห์ 

                     (12) ไม่เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดใหจ้ ำคุก เว้นแต่ในควำมผิดอันได้กระท ำโดย
ประมำท หรือควำมผิดลหุโทษ 
  (13) ไม่เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  (14) ไม่เป็นบุคคลทีม่ีหนีส้ินล้นพ้นตัว หรือบุคคลล้มละลำย 
  (15) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือใหอ้อกจำกส่วนรำชกำรหน่วยงำนของรัฐ หรือรัฐวิสำหกิจ 
หรือ ไม่เคยถูกนำยจ้ำงเลิกจ้ำงเพรำะเหตุทจุริตต่อหน้ำที่ 

 
 
 

ขั้นตอน                                                                หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชำชนขอรับแบบค ำขอจดทะเบียนฯ    งำนสง่เสริมกำรจัดสวัสดกิำรสงัคม    
    ตรวจสอบเอกสำรเบือ้งต้น                
    (ระยะเวลำ  ๒ นำที) 
๒. กรอกแบบค ำขอจดทะเบียนฯ                             
    (ระยะเวลำ 9 นำที) 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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๓. ประชำชนย่ืนแบบค ำขอข้ึนทะเบียนฯ  
    เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบคุณสมบัต ิ
    (ระยะเวลำ  ๕ นำที) 
๔. เจ้ำหน้ำที่รบัลงทะเบียน 
   (ระยะเวลำ  ๒ นำที)         
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลำทั้งสิ้น ไม่เกิน  ๑8  นำที 
 
 
 

1. หลักฐำนในกำรจดทะเบียนจัดต้ังสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์  ให้ผู้เริ่มก่อตั้งจ ำนวนไม่น้อยกว่ำเจด็คน
ยื่นค ำขอตำมแบบ ส.ฌ. ๑   พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้  

(1) ข้อบังคับของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์จ ำนวนสำมฉบับ 
(2) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และส ำ เนำ

ทะเบียนบ้ำนของผู้เริ่มก่อกำรจัดต้ังทุกคน 
(3) ประวัติของผู้เริ่มก่อกำรจัดต้ังทุกคนตำมแบบ ส.ฌ. ๒  
(4) แผนผังแสดงที่ตั้งส ำนักงำนของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 
(5) หนังสืออนุญำตให้ใช้สถำนที่เพื่อเป็นที่ตั้งของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 
(6) เอกสำรอื่น (ถ้ำมี) 

2. หลักฐำนในกำรขอจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสำมคมฌำปนกิจสงเครำะห์ ให้สมำคม
ฌำปนกิจสงเครำะห์ยื่นค ำขอตำมแบบ ส.ฌ. 4  พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำน ดังต่อไปนี้ 

(1) รำยงำนกำรประชุมใหญ่ที่มีมติ ให้มีกำรแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับของสำมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์ 

(2) ข้อบังคับของสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์เฉพำะส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม 
3. หลักฐำนกำรขอจดทะเบียนแต่งตั้งและเปลี่ยนตัวกรรมกำรของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ ยื่นค ำขอ

ตำมแบบ ส.ฌ. 6 พร้อมด้วยเอกสำรหลักฐำนดังต่อไปนี้ 
(1) รำยงำนกำรประชุมใหญ่ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ที่มีมติแต่งตั้ง และเปลี่ยนตัว

กรรมกำรของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ 
(2) ประวัติของกรรมกำรที่ได้รับเลือกตั้งตำมแบบ ส.ฌ. 2  
(3) ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำนของกรรมกำรทุกคน 
(4) เอกสำรอื่น (ถ้ำมี) 

กำรยื่นค ำขอจดทะเบียนตำมข้อ 1 ข้อ 2 หรือข้อ 3 ให้ยื่นต่อนำยทะเบียนสมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์ประจ ำท้องที่ที่ส ำนักงำนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์นั้นตั้งอยู่ด้วย 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
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1. ค ำขอจดทะเบียนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห ์   ฉบับละ 100 บำท 
2. ค ำขอจดทะเบียนแก้ไขหรอืเพิม่เติมข้อบังคับของ    

สมำคมฌำปนกจิสงเครำะห ์     ฉบับละ   50 บำท 
3. ค ำขอจดทะเบียนแต่งตั้งหรอืเปลี่ยนตัวกรรมกำร 

ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห ์    ฉบับละ   50 บำท 
4. ค ำขอตรวจหรือคัดเอกสำรเกี่ยวกบัสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห ์ ฉบับละ   50 บำท 
5. ค ำขอเกี่ยวกับสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์อย่ำงอื่น 

นอกจำก (1) (2) (3) และ (4)      ฉบับละ   25 บำท 
6. ใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์  ฉบับละ 500 บำท 
7. ใบแทนใบส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์  ฉบับละ 100 บำท 
8. กำรรบัรองส ำเนำเอกสำรทีเ่กี่ยวกับสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์  ฉบับละ   25 บำท 

 
 

(ตำมเอกสำรแนบ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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สถานท่ี ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 

คู่มือ  
การขอรบับ าเหน็จพเิศษ (กรณลีูกจ้างประจ าหรอืลกูจ้างชั่วคราวของ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ถึงแกก่รรมอนัเนือ่งจากการปฏิบตัิงานในหน้าที่) 
 
 

งานท่ีให้บริการ:  การขอรับเงินบ าเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเน่ืองจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลนครล าปาง 
 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

                                               
 
ทุกกอง/ส ำนักที่ลกูจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำวสังกัด  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
เทศบำลนครล ำปำง     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น.                       
                                                                         และ 13.00 – 16.30 น.  
โทรศัพท:์ 054-237237  
           
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ ำเหน็จพิเศษ กรณีลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงช่ัวครำวที่ได้รับอันตรำย หรือป่วยเจ็บ เพรำะ
เหตุปฏิบัติงำนในหน้ำที่หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำตำมหน้ำที่ถึงแก่ควำมตำยก่อนได้รับบ ำเหน็จพิเศษให้
จ่ำยบ ำนำญพิเศษให้แก่ทำยำท ผู้มีสิทธิรับมรดกตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์โดยอนุโลม  
หมำยเหตุ  - กรณีทำยำทหรือลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงช่ัวครำวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ ำเหน็จพิเศษตำมระเบียบนี้เงิน
สงเครำะห์ผู้ประสบภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลือรำชกำรกำร
ปฏิบัติงำนของชำติ หรือกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่มนุษยธรรม เงินค่ำทดแทนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำ
ทดแทนและกำรพิจำรณำบ ำเหน็จควำมชอบในกำรปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกันจำกทำงรำชกำรหรือจำกหน่วยงำนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสั่งให้ไปปฏิบัติงำนให้เลือกรับได้เพียง
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้วจะเลือก 
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ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

                                               

 

1. ทำยำทหรือผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ ำเหน็จพิเศษ   เทศบำลนครล ำปำง 
   พร้อมเอกสำรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ 
   ลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงช่ัวครำวสังกัดครั้งสุดท้ำย 
2. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  งำนธุรกำร ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
                                                                             กองคลัง 
   ตรวจสอบควำมถูกต้อง และรวบรวมหลักฐำนและเอกสำร 
   ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ ำนำจพจิำรณำ (ระยะเวลำประมำณ 3-5 วัน) 
3. นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้รบัมอบอ ำนำจ  เทศบำลนครล ำปำง 
   พิจำรณำสั่งจ่ำยเงินบ ำเหน็จปกติ หรอืบ ำเหนจ็รำยเดือน   
   (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน)     
4. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้และเบกิจ่ำยเงินดังกล่ำว  เทศบำลนครล ำปำง 
   ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ หรอืลกูจ้ำงช่ัวครำว 
   (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน) 
   
 ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลำประมำณ 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่กำรจัดส่งเอกสำรหลกัฐำนครบถ้วน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ขอรับบ าเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1.   แบบค ำขอรับบ ำเหนจ็พิเศษ ผู้ได้รบัสิทธิประโยชน์เป็นผู้ยืน่ขอ    จ ำนวน  1  ฉบับ 
2. ส ำเนำค ำสัง่บรรจุ/แต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครัง้แรก   จ ำนวน  1  ฉบับ 
3. ค ำสั่งของผู้บงัคับบญัชำหรอืหลักฐำนเกี่ยวกับกำรไปปฏิบัติรำชกำร   จ ำนวน  1  ฉบับ 
4. รำยงำนหรือรำยละเอียดกำรปฏิบัตหิน้ำทีร่ำชกำรจนเปน็เหตุให้ถูกประทุษร้ำยหรอื จ ำนวน  1  ฉบับ 

ไดรับอันตรำย 
5.  รำยงำนของผูร้่วมงำนหรือผูรู้้เห็นเหตุกำรณ์ใกล้ชิด (ถ้ำมี)    จ ำนวน  1  ฉบับ 
6.  รำยงำนกำรสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกรณีที่ถูกประทุษร้ำย หรือได้รบัอันตรำย จ ำนวน  1  ฉบับ 
     นั้นเกิดจำกกำรกระท ำผิดอำญำของผู้หนึ่งผู้ใด หรือส ำเนำค ำพิพำกษำคดีน้ัน 
7.  หลักฐำนกำรสอบสวนพร้อมทั้งสรปุควำมเห็นของคณะกรรมกำรซึ่งผู้บังคับบญัชำได้ จ ำนวน  1  ฉบับ 
     แต่งตั้งข้ึนสอบสวนว่ำกำรถูกประทุษร้ำยหรือไดร้ับอันตรำยนั้นเกิดจำกควำมผิดหรือ 
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     ควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้นั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อำจแนบหลักฐำน 
     ตำม (ข้อ 7) หรือหลักฐำนตำม (ข้อ 7) ไม่ปรำกฏชัดว่ำกำรถูกประทุษร้ำย 
     หรือได้รับอันตรำยนั้น เกิดจำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเลอ่อย่ำงร้ำยแรง 
     ของผู้นั้นเองหรือไม ่
8. ใบรับรองของแพทยท์ี่ทำงรำชกำรรับรอได้ตรวจและแสดงว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำน จ ำนวน  1  ฉบับ 
     ต่อไปได้ 
9. ค ำสั่งเลื่อนเงินเดอืนกรณีพเิศษ (ถ้ำมี)      จ ำนวน  1  ฉบับ 

หมำยเหต ุ -  กรณีเป็นส ำเนำ ใหร้ับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุฉบบั 
-  รำยกำรล ำดับ 3-9 อนุโลมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วน 
   ท้องถ่ิน พ.ศ. 2496 

ค่าธรรมเนียม      

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริกำรร่วมและรับเรือ่งรำว
ร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง โทรศัพท์: 054-237200  หรือ เว็บไซต์ http://www.lampangcity.go.th 

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

(แบบค ำขอรับบ ำเหนจ็พิเศษ) 
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สถานท่ี ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 

คู่มือ  
การขอรบับ าเหน็จพเิศษ ของลกูจ้างประจ าหรอืลกูจ้างชั่วคราวของ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่  
 

งานท่ีให้บริการ:  การขอรับเงินบ าเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลนครล าปาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

                                               
 
ทุกกอง/ส ำนักที่ลกูจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำวสังกัด  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
เทศบำลนครล ำปำง     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น.                                        
                                                                         และ 13.00 – 16.30 น.  
โทรศัพท:์ 054-237237  
           
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ ำเหน็จพิเศษ เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ำยครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงช่ัวครำว ที่
ได้รับอันตรำยหรือป่วยเจ็บเพรำะเหตุปฏิบัติงำนในหน้ำที่หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำตำมหน้ำที่ซึ่งแพทย์
ที่ทำงรำชกำรรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อีกเลย นอกจำกจะได้บ ำเหน็จปกตแิลว้ให้
ได้รับบ ำเหน็จพิเศษอีกด้วย เว้นแต่อันตรำยที่ได้รับหรือกำรป่วยเจ็บเกิดควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงหรือ
ควำมผิดของตนเอง (กรณีของลูกจ้ำงช่ัวครำวที่มีสิทธิรับบ ำเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบ ำเหน็จปกติ)  
หมำยเหตุ  - กรณีลูกจ้ำงประจ ำหรือลูกจ้ำงช่ัวครำวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ ำเหน็จพิเศษตำมระเบียบนี้ เงินสงเครำะห์
ผู้ประสบภัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจำกกำรช่วยเหลือรำชกำรกำรปฏิบัติงำนของชำติ 
หรือกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่มนุษยธรรม เงินค่ำทดแทนตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำทดแทนและกำรพิจำรณำ
บ ำเหน็จควำมชอบในกำรปรำบปรำมผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจำกทำงรำชกำรหรือ
จำกหน่วยงำนอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสั่งให้ไปปฏิบัติงำนให้เลือกรับได้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแลว้จะเลอืก 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

                                               

 

1. ลูกจ้ำงประจ ำ หรือลูกจ้ำงช่ัวครำว ผู้มีสทิธิยื่นเรือ่งขอรับ  เทศบำลนครล ำปำง 
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   บ ำเหน็จพิเศษพร้อมเอกสำรตอ่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   ที่สังกัดครั้งสุดท้ำย 
2. เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  งำนธุรกำร ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป กองคลัง 
   ตรวจสอบควำมถูกต้อง และรวบรวมหลักฐำนและเอกสำร 
   ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ ำนำจพจิำรณำ (ระยะเวลำประมำณ 3-5 วัน) 
3. นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้รบัมอบอ ำนำจ  เทศบำลนครล ำปำง 
   พิจำรณำสั่งจ่ำยเงินบ ำเหน็จปกติ หรอืบ ำเหนจ็รำยเดือน   
   (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน)     
4. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้และเบกิจ่ำยเงินดังกล่ำว  เทศบำลนครล ำปำง 
   ให้แก่ทำยำทหรือผู้มสีิทธิ (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน) 
   
 ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลำประมำณ 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่กำรจัดส่งเอกสำรหลกัฐำนครบถ้วน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 

หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
 

5.   แบบค ำขอรับบ ำเหนจ็พิเศษ        จ ำนวน  1  ฉบับ 
6. ส ำเนำค ำสัง่บรรจุ/แต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครัง้แรก   จ ำนวน  1  ฉบับ 
7. หนังสือรบัรองกำรใช้เงินคืนแกห่น่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน   จ ำนวน  1  ฉบับ 
8. ส ำเนำค ำสัง่ของผู้บงัคับบญัชำหรอืหลักฐำนเกี่ยวกับกำรไปปฏิบัติรำชกำร  จ ำนวน  1  ฉบับ 
9. รำยงำนหรือรำยละเอียดกำรปฏิบัตหิน้ำทีร่ำชกำรจนเปน็เหตุให้ถูกประทุษร้ำยหรอื จ ำนวน  1  ฉบับ 

ไดรับอันตรำย 
6.  รำยงำนของผูร้่วมงำนหรือผูรู้้เห็นเหตุกำรณ์ใกล้ชิด (ถ้ำมี)    จ ำนวน  1  ฉบับ 
7.  รำยงำนกำรสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกรณีที่ถูกประทุษร้ำย หรือได้รบัอันตรำย จ ำนวน  1  ฉบับ 
     นั้นเกิดจำกกำรกระท ำผิดอำญำของผู้หนึ่งผู้ใด หรือส ำเนำค ำพิพำกษำคดีน้ัน 
8.  หลักฐำนกำรสอบสวนพร้อมทั้งสรปุควำมเห็นของคณะกรรมกำรซึ่งผู้บังคับบญัชำได้ จ ำนวน  1  ฉบับ 
     แต่งตั้งข้ึนสอบสวนว่ำกำรถูกประทุษร้ำยหรือไดร้ับอันตรำยนั้นเกิดจำกควำมผิดหรือ 
     ควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้นั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อำจแนบหลักฐำน 
     ตำม (ข้อ 7) หรือหลักฐำนตำม (ข้อ 7) ไม่ปรำกฏชัดว่ำกำรถูกประทุษร้ำย 
     หรือได้รับอันตรำยนั้น เกิดจำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเลอ่อย่ำงร้ำยแรง 
     ของผู้นั้นเองหรือไม ่
10. ค ำสั่งเลื่อนเงินเดอืนกรณีพเิศษ (ถ้ำมี)      จ ำนวน  1  ฉบับ 
11. ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้สียชีวิต ส ำเนำทะเบียนสมรส/  จ ำนวน  1  ฉบับ 

ส ำเนำทะเบียนหย่ำของคู่สมรส 
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     11. ส ำเนำใบมรณบัตรของทำยำททีเ่สียชีวิตแล้ว หรอืหนังสือรบัรองกำรตำย  จ ำนวน  1  ฉบับ 
     12. ส ำเนำทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำผู้เสียชีวิต หรอืหนังสือรบัรองว่ำสมรส  จ ำนวน  1  ฉบับ 
 ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2478 
     13.  หนังสือรับรองควำมเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกุล จ ำนวน  1  ฉบับ 
 (ถ้ำมี) กรณีช่ือตัว-ช่ือสกุลไม่ตรงตำมเอกสำรอ้ำงองิ 
     14. ส ำเนำทะเบียนกำรรับรองบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือส ำเนำค ำพิพำกษำของศำล จ ำนวน  1  ฉบับ 
          ว่ำเป็นบุตร 
     15. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของทำยำททุกคน      จ ำนวน  1  ฉบับ 
 
หมำยเหต ุ -  กรณีเป็นส ำเนำ ใหร้ับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุฉบบั 

-  รำยกำรล ำดับ 4-9 อนุโลมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วน 
   ท้องถ่ิน พ.ศ. 2496 

ค่าธรรมเนียม      

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริกำรร่วมและรับเรือ่งรำว
ร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง โทรศัพท์: 054-237200  หรือ เว็บไซต์ http://www.lampang.go.th 

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

1. แบบค ำขอรับบ ำเหนจ็พิเศษ 
2. หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
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สถานท่ี ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 

คู่มือ  
การขอรบับ าเหน็จพเิศษรายเดอืน ของลูกจ้างประจ าของ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
 

งานท่ีให้บริการ:  การขอรับเงินบ าเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจ า 
                              ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลนครล าปาง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

                                               
 
ทุกกอง/ส ำนักที่ลกูจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำวสังกัด  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
เทศบำลนครล ำปำง     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น.                                      
                                                                         และ 13.00 – 16.30 น.  
โทรศัพท:์ 054-237237  
           
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือน เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำที่ได้รับอันตรำยหรือ
ป่วยเจ็บเพรำะเหตุปฏิบัติงำนในหน้ำที่หรือถูกประทุษร้ำยเพรำะเหตุกระท ำตำมหน้ำที่ซึ่งแพทย์ที่ทำงรำชกำร
รับรองได้ตรวจ และแสดงว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำนในหน้ำที่ได้อีกเลย ซึ่งลูกจ้ำงประจ ำผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จพิเศษจะ
ขอรับเป็นบ ำเหน็จรำยเดือนแทนก็ได้ โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน เริ่มตั้งแต่ลูกจ้ำงประจ ำออกจำกงำนจนถึงแก่กรรม  
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

                                               

 

1. ลูกจ้ำงประจ ำผู้มสีิทธิยื่นเรื่องขอรบับ ำเหน็จพิเศษ   เทศบำลนครล ำปำง 
   รำยเดือนพร้อมเอกสำรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   ที่สังกัดครั้งสุดท้ำย 
2. เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  งำนธุรกำร ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป กองคลัง 
   ตรวจสอบควำมถูกต้อง และรวบรวมหลักฐำนและเอกสำร 
   ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ ำนำจพจิำรณำ (ระยะเวลำประมำณ 3-5 วัน) 
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3. นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้รบัมอบอ ำนำจ  เทศบำลนครล ำปำง 
   พิจำรณำสั่งจ่ำยเงินบ ำเหน็จปกติ หรอืบ ำเหนจ็รำยเดือน   
   (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน)     
4. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้และเบกิจ่ำยเงินดังกล่ำว  เทศบำลนครล ำปำง 
   ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน)  
   (กรณีกำรจ่ำยบ ำเหนจ็รำยเดือน ใหจ้่ำยในวันเดียวกันกับ 
   กำรจ่ำยบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  
   
 ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลำประมำณ 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่กำรจัดส่งเอกสำรหลกัฐำนครบถ้วน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจ า 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. แบบค ำขอรบับ ำเหนจ็พิเศษรำยเดือน      จ ำนวน  1  ฉบับ 
2. ส ำเนำค ำสัง่บรรจุ/แต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครัง้แรก   จ ำนวน  1  ฉบับ 
3. ค ำสั่งของผู้บงัคับบญัชำหรอืหลักฐำนเกี่ยวกับกำรไปปฏิบัติรำชกำร   จ ำนวน  1  ฉบับ 
4. รำยงำนหรือรำยละเอียดกำรปฏิบัตหิน้ำทีร่ำชกำรจนเปน็เหตุให้ถูกประทุษร้ำยหรอื จ ำนวน  1  ฉบับ 

ไดรับอันตรำย 
5.  รำยงำนของผูร้่วมงำนหรือผูรู้้เห็นเหตุกำรณ์ใกล้ชิด (ถ้ำมี)    จ ำนวน  1  ฉบับ 
6.  รำยงำนกำรสอบสวนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจในกรณีที่ถูกประทุษร้ำย หรือได้รบัอันตรำย จ ำนวน  1  ฉบับ 
     นั้นเกิดจำกกำรกระท ำผิดอำญำของผู้หนึ่งผู้ใด หรือส ำเนำค ำพิพำกษำคดีน้ัน 
7.  หลักฐำนกำรสอบสวนพร้อมทั้งสรปุควำมเห็นของคณะกรรมกำรซึ่งผู้บังคับบญัชำได้ จ ำนวน  1  ฉบับ 
     แต่งตั้งข้ึนสอบสวนว่ำกำรถูกประทุษร้ำยหรือไดร้ับอันตรำยนั้นเกิดจำกควำมผิดหรือ 
     ควำมประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้นั้นเองหรือไม่ ในกรณีที่ไม่อำจแนบหลักฐำน 
     ตำม (ข้อ 7) หรือหลักฐำนตำม (ข้อ 7) ไม่ปรำกฏชัดว่ำกำรถูกประทุษร้ำย 
     หรือได้รับอันตรำยนั้น เกิดจำกควำมผิดหรือควำมประมำทเลินเลอ่อย่ำงร้ำยแรง 
     ของผู้นั้นเองหรือไม ่
๘. ใบรับรองของแพทยท์ี่ทำงรำชกำรรับรอได้ตรวจและแสดงว่ำไม่สำมำรถปฏิบัติงำน จ ำนวน  1  ฉบับ 
     ต่อไปได้ 
๙. ค ำสั่งเลื่อนเงินเดอืนกรณีพเิศษ (ถ้ำมี)      จ ำนวน  1  ฉบับ 

หมำยเหต ุ -  กรณีเป็นส ำเนำ ใหร้ับรองส ำเนำถูกตอ้งทกุฉบบั 
-  รำยกำรล ำดับ 3-9 อนุโลมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยเงินบ ำเหนจ็บ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2496 

 



คู่มือส ำหรับประชำชนเทศบำลนครล ำปำง | 87 
 
 

ค่าธรรมเนียม      

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม 

 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริกำรร่วมและรับเรือ่งรำว
ร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง โทรศัพท์: 054-237200  หรือ เว็บไซต์ http://www.lampang.go.th 

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

(แบบค ำขอรับบ ำเหนจ็พิเศษรำยเดือน) 
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สถานท่ี ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 

คู่มือ  
     การขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณพีนักงานส่วนทอ้งถิ่นถึงแกก่รรม 

 
 

งานท่ีให้บริการ:  การขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลนครล าปาง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

                                               
 
เทศบำลนครล ำปำง     วันจันทร์ ถึง วันศุกร ์ 
โทรศัพท:์ 054-237237     (ยกเว้นวันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
       ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น.        
                                                                         และ 13.00-16.30 น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 

สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินช่วยพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ทำยำทของข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินซึง่ถึงแกค่วำม
ตำยระหว่ำงรับรำชกำรโดยจ่ำยเป็นเงินจ ำนวน 3 เท่ำของเงินเดือนที่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินผู้นั้นมีสิทธิได้รับใน
เดือนที่ถึงแก่ควำมตำย และหำกข้ำรำชกำรผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษค่ำวิชำ เงินประจ ำต ำแหน่งที่ต้องผ่ำ
อันตรำยเป็นปกติ เงินเพิ่มพิเศษส ำหรับกำรสู้รบ และเงินเพิ่มพิเศษส ำหรับปรำบปรำมผู้กระท ำผิด ให้รวมเงิน
ดังกล่ำวกับเงินเดือนเพื่อค ำนวณเป็นเงินช่วยพิเศษจ ำนวน 3 เท่ำด้วย ตำมมำตรำ 23 แห่งพระรำชกฤษฎีกำ กำร
จ่ำยเงินเดือน เงินปี บ ำเหน็จ บ ำนำญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 โดยอนุโลม 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

                                               

 

1. ทำยำทหรือผูม้ีสทิธิยื่นเรื่องขอรบัเงินช่วยพิเศษ   เทศบำลนครล ำปำง 
   พร้อมเอกสำรทีเ่กี่ยวข้องต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   ที่ข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินผู้ตำยสังกัดครั้งสุดท้ำย 
2. ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติ และเจ้ำหน้ำทีผู่้รบัผิดชอบ 
   ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยให้แก่ทำยำทข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินผู้ซึง่ 
   ถึงแก่ควำมตำยต่อไป 



คู่มือส ำหรับประชำชนเทศบำลนครล ำปำง | 89 
 
 
 ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลำประมำณ 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่กำรจัดส่งเอกสำรหลกัฐำนครบถ้วน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
1. ส ำเนำใบมรณบัตรของผู้เสียชีวิต       จ ำนวน  3  ฉบับ 
2. แบบค ำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินถึงแก่ควำมตำย                จ ำนวน  3  ฉบับ 
3. หนังสอืแสดงเจตนำระบุตัวผู้รบัเงินช่วยพิเศษกรณีข้ำรำชกำรส่วนทอ้งถ่ินถึงแก่ควำมตำย จ ำนวน  3  ฉบับ 
4. กรณีไม่มีหนงัสอืแสดงเจตนำระบุตัวผู้รบัเงินช่วยพิเศษกรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน  จ ำนวน  3  ฉบับ 
   ถึงแก่ควำมตำยให้จ่ำยแก่ คู่สมรสหรอืบุตรหรือบิดำมำรดำตำมล ำดับ เมื่อปรำกฏว่ำบุคคล 
   ในล ำดับก่อนมีชีวิตอยู่ บุคคลในล ำดับถัดไปไม่มสีิทธิได้รบั 
หมำยเหต ุ - กรณีเป็นส ำเนำ ให้รบัรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบบั 

ค่าธรรมเนียม      

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริกำรร่วมและรับเรือ่งรำว
ร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง โทรศัพท์: 054-237200   หรือ เว็บไซต์ http://www.lampang.go.th 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

1. แบบฟอร์มค ำขอรับเงินช่วยพิเศษ (ตำมรูปแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละแห่งก ำหนด) 
2. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ินถึงแก่ควำมตำย (ตำมรูปแบบที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แต่ละแห่งก ำหนด) 
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สถานท่ี ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 

คู่มือ  
การขอรบับ าเหน็จตกทอด และเงินช่วยพเิศษ (กรณีลกูจ้างประจ าผูร้ับบ าเหน็จรายเดือน 

หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
 
 

งานท่ีให้บริการ:  การขอรับเงินบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือนหรือ 
บ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลนครล าปาง 
 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

                                               
 
งำนธุรกำร ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป กองคลัง   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
เทศบำลนครล ำปำง     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น.       
                                                                        และ 13.00 – 16.30 น.  
โทรศัพท:์ 054-237237  
           
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ ำเหน็จตกทอด เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ทำยำทของลูกจ้ำงประจ ำที่รับบ ำเหน็จรำย
เดือน หรือบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือนที่ถึงแก่ควำมตำย โดยจะจ่ำยบ ำเหน็จตกทอดเป็นจ ำนวน 15 เท่ำของบ ำเหน็จ
รำยเดือนหรือบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือน แล้วแต่กรณี 
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

                                               

 

1. ทำยำทหรือผูม้ีสทิธิยื่นเรื่องขอรบับ ำเหนจ็ตกทอด  เทศบำลนครล ำปำง 
   พร้อมเอกสำรต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่เบกิ 
   บ ำเหน็จรำยเดือนหรือบ ำเหน็จพเิศษรำยเดือน 
2. เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  งำนธุรกำร ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป กองคลัง 
   ตรวจสอบควำมถูกต้อง และรวบรวมหลักฐำนและเอกสำร 
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   ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ ำนำจพจิำรณำ (ระยะเวลำประมำณ 3-5 วัน) 
3. นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้รบัมอบอ ำนำจ  เทศบำลนครล ำปำง 
   พิจำรณำสั่งจ่ำยเงินบ ำเหน็จปกติ หรอืบ ำเหนจ็รำยเดือน   
   (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน)     
4. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้และเบกิจ่ำยเงินดังกล่ำว  เทศบำลนครล ำปำง 
   ให้แก่ทำยำทหรือผู้มสีิทธิ (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน) 
   
 ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลำประมำณ 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่กำรจัดส่งเอกสำรหลกัฐำนครบถ้วน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ขอรับบ าเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับบ าเหน็จรายเดือน 

หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
5.  แบบค ำขอรับบ ำเหน็จตกทอดลกูจ้ำงประจ ำ     จ ำนวน  1  ฉบับ 
6. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รบับ ำเหนจ็ตกทอดลูกจ้ำงประจ ำของรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน จ ำนวน  1  ฉบับ 

(กรณีไม่มทีำยำทผู้มีสทิธิ) 
     3.  หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน   จ ำนวน  1  ฉบับ 

4. ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้สียชีวิต ส ำเนำทะเบียนสมรส/  จ ำนวน  1  ฉบับ 
ส ำเนำทะเบียนหย่ำของคู่สมรส 

     5.  ส ำเนำใบมรณบัตรของทำยำทที่เสียชีวิตแล้ว หรือหนังสือรับรองกำรตำย  จ ำนวน  1  ฉบับ 
     6.  ส ำเนำทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำผูเ้สียชีวิต หรือหนังสือรบัรองว่ำสมรส  จ ำนวน  1  ฉบับ 
 ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2478 
     7.  หนังสือรับรองควำมเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกลุ จ ำนวน  1  ฉบับ 
 (ถ้ำมี) กรณีช่ือตัว-ช่ือสกุลไม่ตรงตำมเอกสำรอ้ำงองิ 
     8.  ส ำเนำทะเบียนกำรรบัรองบุตร หรอืบุตรบุญธรรม หรือส ำเนำค ำพิพำกษำของศำล จ ำนวน  1  ฉบับ 
          ว่ำเป็นบุตร 
     9.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของทำยำททุกคน      จ ำนวน  1  ฉบับ 
หมำยเหต ุ - กรณีเป็นส ำเนำ ให้รบัรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบบั 
 

ค่าธรรมเนียม      

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

 
การรับเรื่องร้องเรียน 
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ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริกำรร่วมและรับเรือ่งรำว
ร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง โทรศัพท์: 054-237200  หรือ เว็บไซต์ http://www.lampang.go.th 

 

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

3. แบบค ำขอรับบ ำเหนจ็ตกทอดลูกจ้ำงประจ ำ 
4. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผูร้ับบ ำเหนจ็ตกทอดลูกจ้ำงประจ ำของรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
5. หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lampang.go.th/
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สถานท่ี ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

คู่มือ 

การขอรบับ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจ า 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

 
 

งานท่ีให้บริการ:  การขอรับเงินบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจ าขององค์กร 
                              ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลนครล าปาง 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

                                               
ทุกกอง/ส ำนักที่ลกูจ้ำงประจ ำสังกัด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
เทศบำลนครล ำปำง     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น. 
                และ 13.00 – 16.30 น.  
โทรศัพท:์ 054-237237  
           
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ ำเหน็จปกติของลูกจ้ำงประจ ำ เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ำยให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำที่ออกจำกงำน 
โดยต้องมีระยะเวลำท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 1 ปีบริบูรณ์ เมื่อพ้นหรือออกจำกรำชกำรด้วยเหตุในข้อ 6(3) ถึง (16) 
และกรณีท ำงำนเป็นลูกจ้ำงประจ ำไม่น้อยกวำ 5 ปีบริบูรณ์ และลำออกจำกงำนด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของ
ระเบียบ กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีลูกจ้ำงประจ ำผู้มีสิทธิรับบ ำเหน็จปกติ ซึ่งมีเวลำท ำงำนต้ังแต่ 25 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป จะขอรับ
เป็นบ ำเหน็จรำยเดือนแทนก็ได้ โดยจ่ำยเป็นรำยเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้ำงประจ ำออกจำกงำนจนถึงแก่กรรม  
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

                                               

 

1. ลูกจ้ำงประจ ำผู้มสีิทธิยื่นเรื่องขอรบับ ำเหน็จปกตหิรือ  เทศบำลนครล ำปำง 
   บ ำเหน็จรำยเดือนพร้อมเอกสำรต่อองค์กรปกครอง 
   ส่วนท้องถ่ินที่สังกัดครั้งสุดท้ำย 
2. เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  งำนธุรกำร ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป กองคลัง 
   ตรวจสอบควำมถูกต้อง และรวบรวมหลักฐำนและเอกสำร 
   ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ ำนำจพจิำรณำ (ระยะเวลำประมำณ 3-5 วัน) 
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3. นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้รบัมอบอ ำนำจ  เทศบำลนครล ำปำง 
   พิจำรณำสั่งจ่ำยเงินบ ำเหน็จปกติ หรอืบ ำเหนจ็รำยเดือน   
   (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน)     
4. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้และเบกิจ่ำยเงินดังกล่ำว  เทศบำลนครล ำปำง 
   ให้แก่ลูกจ้ำงประจ ำ (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน) 
   (กรณีกำรจ่ำยบ ำเหนจ็รำยเดือน ใหจ้่ำยในวันเดียวกันกับ 
   กำรจ่ำยบ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
   
 ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลำประมำณ 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่กำรจัดส่งเอกสำรหลกัฐำนครบถ้วน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจ าขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
 

1. แบบค ำขอรบับ ำเหนจ็ปกติ หรือบ ำเหน็จรำยเดือน     จ ำนวน  1  ฉบับ 
2. ส ำเนำค ำสัง่บรรจุ/แต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองกำรบรรจุเป็นลูกจ้ำงประจ ำ  จ ำนวน  1  ฉบับ 

ค่าธรรมเนียม      

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  

 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริกำรร่วมและรับเรือ่งรำว
ร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง โทรศัพท์: 054-237200  หรือ เว็บไซต์ http://www.lampang.go.th 

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 
    (แบบค ำขอรับบ ำเหน็จปกติ หรือบ ำเหน็จรำยเดือน)  
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สถานท่ี ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

 

คู่มือ  
การขอรบับ าเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลกูจ้างประจ าขององคก์ร 

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นถึงแกก่รรม) 
 
 

งานท่ีให้บริการ:  การขอรับเงินบ าเหน็จปกติ และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจ าขององค์กร 
                              ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลนครล าปาง 
 

 

ขอบเขตการให้บริการ 

 

                                               
 
ทุกกอง/ส ำนักที่ลกูจ้ำงประจ ำสังกัด   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 
เทศบำลนครล ำปำง     ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น.                    
                                                                         และ 13.00 – 16.30 น.  
โทรศัพท:์ 054-237237  
           
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ ำเหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำที่ได้ท ำงำนเป็นลูกจ้ำงประจ ำไม่น้อยกว่ำ 
1 ปีบริบูรณ์ ถึงแก่ควำมตำย ถ้ำควำมตำยนั้นมิได้เกิดข้ึนเนื่องจำกควำมประพฤติช่ัวอย่ำงร้ำยแรงของตนเองให้
จ่ำยเงินบ ำเหน็จปกติให้แก่ทำยำทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ตำมข้อ 8 ของ
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยบ ำเหน็จลูกจ้ำงของหน่วยกำรบริหำรำชกำรส่วนท้องถ่ิน พ .ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ส ำหรับเงินช่วยพิเศษจะจ่ำยเป็นจ ำนวน 3 เท่ำ ของค่ำจ้ำงเต็มเดือน โดยจ่ำยให้แก่ทำยำทตำม
หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษลูกจ้ำงประจ ำถึงแก่ควำมตำย แต่ถ้ำผู้ตำยมิได้แสดงเจตนำไว้ก็ให้จ่ำย
แก่บุคคลตำมระเบียบก ำหนด  
 
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

                                               

 

1. ทำยำทหรือผูม้ีสทิธิยื่นเรื่องขอรบับ ำเหนจ็ปกติและ  เทศบำลนครล ำปำง 
   เงินช่วยพิเศษพร้อมเอกสำรต่อองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   ที่ลูกจ้ำงประจ ำสงักัดครัง้สุดท้ำย 
2. เจ้ำหน้ำที่ผูร้ับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  งำนธุรกำร ฝ่ำยบรหิำรงำนทั่วไป กองคลัง 
   ตรวจสอบควำมถูกต้อง และรวบรวมหลักฐำนและเอกสำร 
   ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ ำนำจพจิำรณำ (ระยะเวลำประมำณ 3-5 วัน) 
3. นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือผู้รบัมอบอ ำนำจ  เทศบำลนครล ำปำง 
   พิจำรณำสั่งจ่ำยเงินบ ำเหน็จปกติ หรอืบ ำเหนจ็รำยเดือน   
   (ระยะเวลำประมำณ 1-2 วัน)     
4. องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแจง้และเบกิจ่ำยเงินดังกล่ำว  เทศบำลนครล ำปำง 
   ให้แก่ทำยำทหรือผู้มสีิทธิ (ระยะเวลำประมำณ 2 วัน) 
   
 ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลำประมำณ 15 วันท ำกำร นับตั้งแต่กำรจัดส่งเอกสำรหลกัฐำนครบถ้วน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจ าขององค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

7. แบบค ำขอรบับ ำเหนจ็ปกต ิ       จ ำนวน  1  ฉบับ 
8. ส ำเนำค ำสัง่บรรจุ/แต่งตั้ง หรือหนังสือรับรองกำรบรรจุครั้งแรก   จ ำนวน  1  ฉบับ 
9. หนังสือรบัรองกำรใช้เงินคืนแกห่น่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน   จ ำนวน  1  ฉบับ 
10. แบบค ำขอรบัเงินช่วยพิเศษกรณีลกูจ้ำงประจ ำถึงแก่ควำมตำย    จ ำนวน  1  ฉบับ 
11. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผู้รบัเงินช่วยพิเศษลูกจ้ำงประจ ำถึงแก่ควำมตำย  จ ำนวน  1  ฉบับ 
12. ส ำเนำใบมรณบัตร ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูเ้สียชีวิต ส ำเนำทะเบียนสมรส/  จ ำนวน  1  ฉบับ 

ส ำเนำทะเบียนหย่ำของคู่สมรส 
     7.  ส ำเนำใบมรณบัตรของทำยำทที่เสียชีวิตแล้ว หรือหนังสือรับรองกำรตำย  จ ำนวน  1  ฉบับ 
     8.  ส ำเนำทะเบียนสมรสของบิดำมำรดำผูเ้สียชีวิต หรือหนังสือรบัรองว่ำสมรส  จ ำนวน  1  ฉบับ 
 ก่อนวันที่ 1 ตุลำคม 2478 
     9.  หนังสือรับรองควำมเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือเอกสำรแสดงกำรเปลี่ยนช่ือตัว-ช่ือสกลุ จ ำนวน  1  ฉบับ 
 (ถ้ำมี) กรณีช่ือตัว-ช่ือสกุลไม่ตรงตำมเอกสำรอ้ำงองิ 
     10. ส ำเนำทะเบียนกำรรับรองบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือส ำเนำค ำพิพำกษำของศำล จ ำนวน  1  ฉบับ 
          ว่ำเป็นบุตร 
     11. ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของทำยำททุกคน      จ ำนวน  1  ฉบับ 
หมำยเหต ุ - กรณีเป็นส ำเนำ ให้รบัรองส ำเนำถูกต้องทุกฉบบั 

ค่าธรรมเนียม      

ไม่เสียค่ำธรรมเนียม  
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การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้นสำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์บริกำรร่วมและรับเรือ่งรำว
ร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง โทรศัพท์: 054-237200  หรือ เว็บไซต์ http://www.lampang.go.th 

  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

6. แบบค ำขอรับบ ำเหนจ็ปกต ิ
7. หนังสือรับรองกำรใช้เงินคืนแก่หน่วยกำรบรหิำรรำชกำรส่วนท้องถ่ิน 
8. แบบค ำขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้ำงประจ ำถึงแก่ควำมตำย 
9. หนังสือแสดงเจตนำระบุตัวผูร้ับเงินช่วยพิเศษลูกจ้ำงประจ ำถึงแก่ควำมตำย 
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คู่มือส าหรบัประชาชน เรือ่ง การช าระภาษีป้าย 
 

งำนที่ใหบ้ริกำร 
 
 

กำรรบัช ำระภำษีป้ำย ตำมพระรำชบญัญัติภำษีป้ำย พ.ศ.2510 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย์ เทศบำลนครล ำปำง 
054-237237 ต่อ 7102 
 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร 
    
งำนจัดเก็บภำษี      มกรำคมและเมษำยน 
ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย ์  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์  
เทศบำลนครล ำปำง     ในเวลำต้ังแต่เวลำ 08.30 – 18.30 น. 
       (ยกเว้นวันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
       กุมภำพันธ์ – มีนำคม 
       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
       ในเวลำต้ังแต่เวลำ 08.30 – 18.30 น. 
       วันเสำร์ – วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
       ในเวลำต้ังแต่เวลำ 09.00 – 12.00 น 
       พฤษภำคม – ธันวำคม 
       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
       ในเวลำต้ังแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น. 
        และ 13.00 – 16.30 น. 
                  
 2. กำรให้บริกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย   ตำมเวลำท ำกำรของธนำคำร 
3. ธนำณัติหรือตัวแลกเงิน    ตำมเวลำท ำกำรของไปรษณีย ์

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรรับช ำระภำษีป้ำย 
  ตำมพระรำชบัญญัติภำษีป้ำย พ.ศ.2510 ก ำหนดใหอ้งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมหีน้ำที่ในกำร
รับช ำระภำษีป้ำยแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมำยที่ใช้เพื่อกำรประกอบกำรค้ำหรือประกอบกิจกำรอื่น หรือโฆษณำ
กำรค้ำหรือกจิกำรอื่น เพื่อหำรำยได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข ดังนี้ 
  1. เทศบำลนครล ำปำง ประชำสมัพันธ์ข้ันตอนและวิธีกำรเสยีภำษี 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
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  2. แจ้งใหเ้จ้ำของป้ำยทรำบเพื่อยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีปำ้ย (ภ.ป.1) 
  3. เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) ภำยในเดือนมีนำคม 
  4. เทศบำลนครล ำปำงตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำยและแจ้งกำรประเมินภำษีป้ำย (ภ.ป.
3) 
  5. เทศบำลนครล ำปำงรับช ำระภำษี (เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีทันที หรอืช ำระภำษีภำยใน
ก ำหนดเวลำ) 
  6. กรณีที่เจ้ำของป้ำยช ำระภำษีเกินเวลำที่ก ำหนด (เกนิ 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน) 
ต้องช ำระภำษีและเงินเพิ่ม 
  7. กรณีที่ผูร้ับประเมิน (เจ้ำของป้ำย) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถ่ินได้
ภำยใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งประเมิน 
 

ข้ันตอนและระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร 
 

ข้ันตอน 
 

1.เจ้ำของป้ำยยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย  งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย์   
   (ภ.ป.1) ภำยในเดือนมีนำคม    กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง  
................................................................................................................................................................................. ... 
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบรำยกำรป้ำยตำมแบบ งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย์   
   แสดงรำยกำรภำษีป้ำย (ภ.ป.1) และแจง้กำรประเมินภำษี กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง   
   (ภำยใน 30 วัน ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร  
   วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539) 
.......................................................................................................................... .......................................................... 
3.เจ้ำของป้ำยมหีน้ำที่ช ำระภำษีภำยใน 15 วัน นับแต่ งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย์   
   ได้รับแจ้งกำรประเมิน (กรณีช ำระเกิน 15 วัน จะต้อง กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง   
   ช ำระเงินเพิ่มตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด)   
....................................................................................................................................................................................
4.หำกเจ้ำของป้ำยไม่พอใจกำรประเมินของพนักงำน  งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย์  
  เจ้ำหน้ำที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน (ภ.ป.4) กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง 
  เพื่อขอให้พิจำรณำกำรประเมินใหม่ภำยใน 30 วัน 
  นับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
5.ผู้บริหำรท้องถ่ินช้ีขำดและแจ้งใหผู้้เสียภำษีทรำบ  งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย ์
  (ภ.ป.5) (ภำยใน 30 วัน ตำมพระรำชบญัญัติวิธีปฏิบัต ิ กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง  
  รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539)  

หน่วยงำนผูร้ับผิดชอบ 
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ระยะเวลำ 
กำรใหบ้ริกำร ณ จุดบรกิำรช ำระภำษีภำยใน 5 นำทีต่อรำย 
ใช้ระยะเวลำตำมข้ันตอนที่ 1 – 5 ทั้งสิ้น 166 วัน   
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
          

เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ 
- เอกสำรหรอืหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีป้ำย พร้อมส ำเนำหลกัฐำนและลงลำยมือช่ือ
รับรองควำมถูกต้อง ได้แก่ 
  1. บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน 
  2. สถำนที่ตั้งหรือแสดงป้ำย รำยละเอียดเกี่ยวกับป้ำย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรอืแสดง 
  3. หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น ใบทะเบียนกำรค้ำ, ทะเบียนพำณิชย์, ทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 
  4. หนังสอืรบัรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
  5. ใบเสร็จรับเงินภำษีป้ำย (ถ้ำมี) 
  6. ใบมอบอ ำนำจกรณีให้ผูอ้ื่นท ำกำรแทน 
  7. อื่น ๆ 
 
ค่ำธรรมเนียม 
  - 
    
กำรรบัเรื่องร้องเรียน 
ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง 
โทรศัพท์ 054-237200 
หรือเว็บไซต์ http://www.lampangcity.go.th 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
1.แบบแจง้รำยกำรเพื่อเสียภำษีป้ำย (ภ.ป.1) 
2.แบบยื่นอทุธรณ์ภำษีป้ำย (ภ.ป.4) 
 
 

.............................................................................. .............................. 
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คู่มือส าหรบัประชาชน เรือ่ง การช าระภาษีโรงเรือนและทีด่ิน 
 

งำนที่ใหบ้ริกำร 
 
 

กำรรบัช ำระภำษีโรงเรือนและที่ดิน ตำมพระรำชบญัญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน               
พ.ศ.2475 

หน่วยงำนที่รบัผิดชอบ งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย์ เทศบำลนครล ำปำง 
054-237237 ต่อ 7102 
 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงกำรให้บริกำร 
    
งำนจัดเก็บภำษี      มกรำคมและเมษำยน 
ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำรพำณิชย ์  วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
เทศบำลนครล ำปำง     ในเวลำต้ังแต่เวลำ 08.30 – 18.30 น. 
       (ยกเว้นวันหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
       กุมภำพันธ์ – มีนำคม 
       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
       ในเวลำต้ังแต่เวลำ 08.30 – 18.30 น. 
       วันเสำร์ – วันอำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  
       ในเวลำต้ังแต่เวลำ 09.00 – 12.00 น 
       พฤษภำคม – ธันวำคม 
       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
       ในเวลำต้ังแต่เวลำ 08.30 – 12.00 น.  
       และ 13.00 – 16.30 น. 
                 
 2. กำรให้บริกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำรกรุงไทย   ตำมเวลำท ำกำรของธนำคำร 
3. ธนำณัติหรือตั๋วแลกเงิน    ตำมเวลำท ำกำรของไปรษณีย ์

 หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรรับช ำระภำษีโรงเรอืนและที่ดิน 
  ตำมพระรำชบัญญัติภำษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักรำช 2475 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมหีน้ำที่ในกำรรบัช ำระภำษีโรงเรอืนและที่ดินจำกทรพัย์สินทีเ่ป็นโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่น ๆ และ
ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิง่ปลูกสร้ำงอย่ำงอื่นน้ัน โดยมีหลกัเกณฑ์ วิธีกำร และเงือ่นไข ดังนี้ 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
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  1. เทศบำลนครล ำปำง ประชำสมัพันธ์ข้ันตอนและวิธีกำรเสยีภำษี 
  2. แจ้งใหเ้จ้ำของทรพัย์สินทรำบเพื่อยื่นแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
  3. เจ้ำของทรัพยส์ินย่ืนแบบแสดงรำยกำรทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ 
  4. เทศบำลนครล ำปำงตรวจสอบแบบแสดงรำยกำรทรัพยส์ินและแจ้งกำรประเมินภำษี (ภ.ร.ด.8) 
  5. เทศบำลนครล ำปำงรับช ำระภำษี (เจ้ำของทรัพยส์ินช ำระภำษีทันที หรือช ำระภำษีภำยใน
ก ำหนดเวลำ) 
  6. กรณีที่เจ้ำของทรัพยส์ินช ำระภำษีเกินเวลำทีก่ ำหนด (เกนิ 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งกำร
ประเมิน) ต้องช ำระเงินเพิม่ด้วย 
  7. กรณีที่ผูร้ับประเมิน (เจ้ำของทรัพย์สิน) ไม่พอใจกำรประเมินสำมำรถอุทธรณ์ต่อผู้บริหำร
ท้องถ่ินได้ภำยใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
 

ข้ันตอนและระยะเวลำกำรใหบ้รกิำร 
 

ข้ันตอน 
 

1.เจ้ำของทรัพย์สินย่ืนแบบแสดงรำยกำรทรัพยส์ิน  งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย์   
   (ภ.ร.ด.2) ภำยในเดือนกุมภำพันธ์   กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง  
............................................................................................................................. ....................................................... 
2. พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบรำยกำรทรัพย์สินตำมแบบ งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย์  
   แสดงรำยกำรทรัพยส์ิน (ภ.ร.ด.2) และแจง้กำรประเมิน กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง   
   ภำษี (ภำยใน 30 วัน ตำมพระรำชบญัญัติวิธีปฏิบัติรำชกำร  
   วิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539) 
..................................................................................................................................................................... ............... 
3.เจ้ำของทรัพย์สินมีหน้ำที่ช ำระภำษีภำยใน 30 วัน   งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย์   
   นับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน (กรณีช ำระเกิน 30 วัน  กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง   
   จะต้องช ำระเงินเพิ่มตำมอัตรำที่กฎหมำยก ำหนด)   
............................................................................................................................. .......................................................
4.หำกเจ้ำของทรัพยส์ินไม่พอใจกำรประเมินของพนกังำน งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย์  
  เจ้ำหน้ำที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหำรท้องถ่ิน (ภ.ร.ด. 9) กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง 
  เพื่อขอให้พิจำรณำกำรประเมินใหม่ภำยใน 15 วัน 
  นับแต่ได้รับแจ้งกำรประเมิน 
5.ผู้บริหำรท้องถ่ินช้ีขำดและแจ้งใหผู้้เสียภำษีทรำบ  งำนจัดเก็บภำษี ฝ่ำยผลประโยชน์และกิจกำร
พำณิชย ์
  (ภำยใน 30 วัน ตำมพระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัต ิ กองคลงั  เทศบำลนครล ำปำง  
  รำชกำรทำงปกครอง พ.ศ.2539)    

หน่วยงำนผูร้ับผิดชอบ 
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ระยะเวลำ 
กำรใหบ้ริกำร ณ จัดบรกิำรช ำระภำษีภำยใน 5 นำทีต่อรำย 
ใช้ระยะเวลำตำมข้ันตอนที่ 1 – 5 ทั้งสิ้น  135  วัน   
รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
          

เอกสำรหลักฐำนที่ต้องใช้ 
- เอกสำรหรอืหลักฐำนที่ใช้ประกอบกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรทรพัย์สิน พร้อมส ำเนำหลักฐำนและลงลำยมือช่ือ
รับรองควำมถูกต้อง ได้แก่ 
  1. บัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำน 
  2. หลักฐำนแสดงกรรมสทิธ์ิโรงเรือนและที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน , ใบอนุญำตปลกูสร้ำง , หนังสือ
สัญญำซื้อ ขำย หรือให้โรงเรือนฯ 
  3. หลักฐำนกำรประกอบกิจกำร เช่น ใบทะเบียนกำรค้ำ, ทะเบียนพำณิชย์, ทะเบียน
ภำษีมูลค่ำเพิ่ม หรือ ใบอนญุำตประกอบกิจกำรค้ำของฝ่ำยสิง่แวดล้อม , สัญญำเช่ำอำคำร 
  4. หนังสอืรบัรองนิติบุคคล และงบแสดงฐำนะกำรเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
  5. ใบมอบอ ำนำจกรณีให้ผูอ้ื่นท ำกำรแทน    
  6. อื่น ๆ 
ค่ำธรรมเนียม 
  - 
    
กำรรบัเรื่องร้องเรียน 
ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ เทศบำลนครล ำปำง  
โทรศัพท์ 054-237200 
หรือเว็บไซต์ http://www.lampang.go.th 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
1.แบบแจง้รำยกำรเพื่อเสียภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 
2.แบบค ำรอ้งขอใหพ้ิจำรณำกำรประเมินภำษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.9) 
 
 
 

.............................................................................................................. 
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งานท่ีให้บริการ การให้บริการรับยื่นค าร้องท่ัวไป กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลทรัพย์สิน และ

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง 

 

 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ                                ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานบรกิารข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน              วันจันทร์ – วันศุกร์ 

กองคลงั  อาคารกองช่าง-กองคลงั ช้ัน ๑                          (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์  ๐-๕๔๒๓-๗๒๓๗ ต่อ ๗๑๐๗                           ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  

 และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

E-mail  :  www.lampangcity.go.th 

 
 

ประชาชนผู้มีทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครล าปาง  สามารถยื่นค าร้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้

ด าเนินการแก้ไขกรณีเปลี่ยนเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การยกเลิกการใช้

ประโยชน์ในทรัพย์สิน  การแจ้งประกอบกิจการค้าหรือให้เช่าทรัพย์สิน  รวมถึงรายการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่

เกี่ยวข้อง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินของประชาชนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครล าปางมี

ความถูกต้องเป็นปัจจุบัน  ซึ่งในการจัดเก็บภาษีท้องถ่ินนั้นจ าเป็นต้องน าข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่มีการใช้

ประโยชน์ในการหารายได้มาประกอบการประเมินและค านวณค่าภาษี  หากมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็จะเป็นผลดีทั้ง

สองฝ่าย   จึงจ าเป็นต้องให้มีการตรวจสอบข้อมูลใหม่ในกรณีที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง 

 
 

ขั้นตอน                                                                หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชาชนย่ืนค าร้องทั่วไปแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล             งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

    (ระยะเวลา  ๒ นาที) 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมลูในระบบ                             งานบริการข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

    (ระยะเวลา  ๒ นาที) 

คู่มือส าหรบัประชาชน 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าร้อง 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

http://www.lampangcity.go.th/
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๓. เจ้าหน้าที่บันทกึข้อมลูรายการใบค าร้องรับแจ้ง               งานบริการข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

    ประจ าวันทัง้หมดแล้วส่งให้งานแผนที่ภาษีฯ 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน  ๕  นาที 

 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

๓. ใบค าร้องทั่วไป       จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔. ส าเนาโฉนดที่ดิน (กรณีการโอนกรรมสทิธ์ิ)    จ านวน  ๑  ฉบับ 

๕. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ (กรณีการเปลี่ยนแปลงช่ือ-สกลุ)  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๖. เอกสารหรือหลกัฐานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่แจง้ให้ตรวจสอบ 

 
 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 

 
 

(ตามเอกสารแนบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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งานท่ีให้บริการ การคัดส าเนาข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ งานบริการข้อมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  กองคลัง 

 

 

สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ                                ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานบรกิารข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน              วันจันทร์ – วันศุกร์ 

กองคลงั  อาคารส านักการช่าง-กองคลัง ช้ัน ๑                   (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรศัพท์  ๐-๕๔๒๓-๗๒๓๗ ต่อ ๗๑๐๗                           ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐  

 และ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

 
 

ประชาชนผู้มีทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครล าปาง ที่มีความประสงค์ยื่นค าขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

กับส านักงานที่ดินจังหวัด  หรือการขอสินเช่ือกับสถาบันการเงินจะต้องมีรายการข้อมูลทรัพย์สินประกอบการ

พิจารณาในการยื่นค าขอต้องยื่นต่อเทศบาลนครล าปางเพื่อให้รับรองส าเนารายการข้อมูลทะเบียนทรัพยส์นิของตน

ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครล าปางคือทะเบียนทรัพย์สิน (ผท.๔) โดยแสดงรายละเอียดทรัพย์สินแปลงที่ดิน  

โรงเรือน / สิ่งปลูกสร้างบนแปลงที่ดิน และทะเบียนคุมผู้ช าระภาษี (ผท.๕) 

 
 

ขั้นตอน                                                                หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑. ประชาชนย่ืนค าขอคัดข้อมูลทะเบียนทรัพยส์ิน               งานบริการข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

    (ระยะเวลา  ๒ นาที/ราย) 

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและข้อมลู              งานบริการข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

    ในระบบ 

    (ระยะเวลา  ๑ นาที/ราย) 

๓. เจ้าหน้าที่พิมพร์ายการทะเบียนทรัพยส์ิน (ผท.๔)            งานบริการข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยส์ิน 

    พร้อมรบัรองส าเนาถูกต้อง 

    (ระยะเวลา  ๑ นาที/ราย) 

คู่มือส าหรบัประชาชน 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าร้อง 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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๔. ในกรณีที่ข้อมลูทรัพย์สินมีความคลาดเคลื่อนจาก            งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน 

    ความเป็นจรงิต้องส่งข้อมลูให้งานแผนที่ภาษีฯ 

    ออกส ารวจข้อมูลภาคสนามเพือ่ตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้อง          

          

 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน  ๑๐ นาที 

 
 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

๑. ใบค าขอคัดส าเนาข้อมลูทะเบียนทรัพยส์ิน    จ านวน  ๑  ฉบับ 

๒. ส าเนาโฉนดที่ดิน       จ านวน  ๑  ฉบับ 

๓. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน     จ านวน  ๑  ฉบับ 

๔. ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  ๑  ฉบับ 

๕. ส าเนาใบมรณะบัตร หรือ ส าเนาค าสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก จ านวน  ๑  ฉบับ 

(กรณีเจ้าของทรัพยส์ินเสียชีวิต) 

กรณีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน 

๖. หนังสือมอบอ านาจ  ติดอากรแสตมป์  ๑๐ บาท   จ านวน  ๑  ฉบับ 

๗. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้มอบและผูร้ับมอบอ านาจ  อย่างละ  ๑  ฉบับ 

๘. ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้มอบและผูร้ับมอบอ านาจ   อย่างละ  ๑  ฉบับ 

 
 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม (อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา) 

 
 

(ตามเอกสารแนบ) 

 

 

 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

ค่าธรรมเนียม 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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