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คำ�นำ�
 

        คู่มือสำ�หรับประช�ชนจัดทำ�ขึ้นต�มพระร�ชบัญญัติก�รอำ�นวยคว�มสะดวกใน
ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร พ.ศ 2558 ม�ตร� 7 ซึ่งกำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐ
ท่ีมีก�รอนุญ�ตต้องจัดทำ�คู่มือสำ�หรับประช�ชน ซ่ึงอย่�งน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์
วิธีก�ร และเง่ือนไข (ถ้�มี)ในก�รย่ืนคำ�ขอ ข้ันตอนระยะเวล�ในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตและ 
ร�ยก�รเอกส�รหรือหลักฐ�นที่ผู้ขออนุญ�ตจะต้องยื่นม�พร้อมกับคำ�ขอ และให้นำ�คู่มือ
สำ�หรับประช�ชนปิดประก�ศไว้ ณ สถ�นที่ยื่นคำ�ขอและเผยแพร่ท�งสื่อท�งอิเล็กทรอนิกส ์         
 คู่มือสำ�หรับประช�ชนเล่มนี้เป็นข้อแนะนำ�ในก�รอำ�นวยคว�มสะดวกรวดเร็ว
ในก�รรับบริก�ร และกระบวนก�รทำ�ง�นอื่นๆจ�กเจ้�หน้�ที่และหน่วยง�นของรัฐ รวมท้ัง
เป็นม�ตรฐ�นเก่ียวกับก�รปฏิบัติหน้�ท่ีของเทศบ�ลท่ีสะท้อนให้เห็นถึงก�รทำ�หน้�ที่ด้วย
คว�มซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีก�รเลือกปฏิบัติและขจัดข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นธรรม โดยเน้นก�รกำ�หนด
หลักเกณฑ์และขั้นตอนก�รให้บริก�ร ก�รเลือกใช้ช่องท�งก�รให้บริก�รท่ีเหม�ะสมกับก�รให้
บริก�ร รวมไปถึงก�รสร้�งคว�มพึงพอใจของประช�ชน นอกจ�กนั้นยังถือได้ว่�เป็นก�ร
ประกันคุณภ�พภ�ยในของเทศบ�ล มีกลไกก�รตรวจสอบทั้งภ�ยในและภ�ยนอกตลอด
จนส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รติดต�มและประเมินผลก�รทำ�ง�นอย่�ง
เป็นรูปธรรม คู่มือสำ�หรับประชน ของเทศบ�ลเมืองลำ�พูน เล่มนี้ส�ม�รถด�วน์โหลดได้ 
www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun และ www.lamphuncity.go.th หรือห�ก
ประช�ชนต้องก�รสำ�เน�คู่มือดังกล่�วส�ม�รถสำ�เน�ได้ โดยคิดค่�ใช้จ่�ยที่เกิดขึ้นจริงต่อไป 
 เทศบ�ลเมืองลำ�พูนได้จัดทำ�คู่มือบริก�รประช�ชน โดยกำ�หนดประเภทกระบวน
ง�นบริก�รในประเภทที่ 4 เป็นกระบวนง�นบริก�รที่บริก�รในส่วนภูมิภ�คและท้องถิ่น
หม�ยถึง ก�รให้บริก�รประช�ชน ที่มีกฎหม�ย หรือกฎกำ�หนดให้ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ผู้ปฏิบัติ
ง�นในส่วนภูมิภ�ค ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้อนุญ�ต โดยมีก�รให้บริก�ร ทั้ง 3 ประเภท คือ 
กระบวนง�นบริก�รที่เบ็ดเสร็จในหน่วยง�นเดียว กระบวนง�นบริก�ร ที่เชื่อมโยงหล�ย
หน่วยง�น และกระบวนง�นบริก�รที่ต่อเนื่องจ�กหน่วยง�นอื่น
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เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

     เทศบ�ลเมืองลำ�พูนได้จัดตั้งขึ้นโดยพระร�ชกฤษฎีก� จัดตั้งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน พ.ศ. 2479 

โดยใช้อ�ค�รหลังแรกที่สถ�นีดับเพลิง เป็นลักษณะอ�ค�รไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง มีสภ�พอ�ค�รเหมือน

บ้�นเรือนที่อยู่อ�ศัยทั่ว ๆ ไปในสมัยนั้น ต่อม�ย้�ยไปที่สำ�นักง�นเทศบ�ล อยู่ที่คุ้มเจ้�พงษ์ธ�ด�ถ.อิน

ทยงยศ หลังจ�กนั้นได้ย้�ยไปที่ สำ�นักง�นเทศบ�ลที่บ้�นของคุณชัย อรุณเวทย์ เป็นลักษณะตึก 2 ชั้น 

1 ห้อง ตั้งอยู่ถนนท่�น�งและในปี พ.ศ. 2500 สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูนซึ่งเป็นอ�ค�ร 2 ชั้น 

ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบ�ล 1 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน และในปีพ.ศ. 2500 หลังก�ร

ก่อสร้�งอ�ค�ร 2 ชั้น ให้เป็นที่ตั้งของตนเองแล้วเสร็จ จึงได้ย้�ยที่ทำ�ก�รสำ�นักง�นเทศบ�ลเมือง

ลำ�พูนม�อยูท่ี่ ถนนเทศบ�ล 1 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน และต่อม�ได้มีก�รก่อสร้�ง

ต่อเติมและปรับปรุงอ�ค�รสถ�นที่เพิ่มในบ�งส่วนได้ใช้อ�ค�รหลังนี้เรื่อยม�จวบจนปัจจุบันนี้

     เทศบ�ลเมืองลำ�พูน จัดตั้งขึ้นโดยพระร�ชกฤษฎีก�จัดตั้งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน พ.ศ. 2479 มี

พื้นที่ในคว�มรับผิดชอบประม�ณ  6  ต�ร�งกิโลเมตร  และมีตร�ประจำ�เทศบ�ลเป็นรูปพระธ�ตุ

หริภุญชัย ปัจจุบันสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนเทศบ�ล 1 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน 

ตั้งอยู่ในท้องที่ตำ�บลในเมือง อ.เมือง ห่�งจ�กกรุงเทพฯประม�ณ 685 ก.ม. อยู่บนที่ร�บท�งด้�น

ตะวันตกของแม่นำ�กวง ตัวเมืองชั้นในมีคูเมืองล้อมรอบจ�กอดีตเมือง “หริภุญไชย” 
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โครงสร้�งพื้นฐ�น

     ในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูน  ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเมือง ระบบก�รคมน�คมพื้นที่ภ�ยใน และ

ระหว่�งพื้นที่รอบนอก อ�ศัยระบบถนนเป็นหลักลักษณะโครงข่�ยเป็นแบบถนนกระจ�ยก�รจร�จร 

มีถนนรวม 15 ส�ย ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเทศบ�ล มีถนนส�ยต่�ง ๆ ที่สำ�คัญ

 • ถนนส�ยหลัก เป็นถนนที่ใช้เดินท�งภ�ยในพื้นที่และส�ม�รถเชื่อมโยงระหว่�งพื้นที่ 

ได้แก่ ถนนเจริญร�ษฎร์ ทำ�หน้�ที่เชื่อมกับจังหวัดเชียงใหม่กับถนนส�ย 106  ถนนอินทยงยศ 

ทำ�หน้�ที่เชื่อมถนนเจริญร�ษฎร์เข้�สู่ตัวเมือง และถนนท�งหลวงหม�ยเลข 1147 ทำ�หน้�ที่

เชื่อมกับอำ�เภอป่�ซ�ง และจังหวัดลำ�ป�ง

 • ถนนส�ยรอง เป็นถนนที่ใช้เดินท�งภ�ยในพื้นที่ ได้แก่ ถนนรอบเมืองนอก-ถนนรอบ

เมืองใน ทำ�หน้�ที่คมน�คมในบริเวณคูเมือง ถนนสน�มกีฬ� ถนนสันป่�ย�ง ถนนพระคงฤาษี 

ถนนมุกด� ถนนเจริญต�  ถนนวังซ้�ย ถนนวังขว� ถนนไชยมงคลและถนนจิตวงค์พันธ์รังสรรค์ 

เป็นถนนเลียบลำ�นำ�กวง

 • ถนนส�ยย่อย เป็นถนนซอยต่�งๆ ที่ใช้เดินท�งเชื่อมถนนส�ยหลักและเดินท�งในระ

ยะใกล้ๆ

 นอกจ�กนี้ในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูนยังมีสะพ�นข้�มแม่น  ำ�กวงอีก 6 แห่ง ได้แก ่

สะพ�นท่�น�ง สะพ�นท่�ข�ม สะพ�นเฉลิมพระเกียรติ สะพ�นท่�สิงห์ สะพ�นบ้�นยู้ และ

สะพ�นเลียบท�งรถไฟ สำ�หรับเดินท�งข้�มแม่น้ำ�ด้วย  

  อำ�น�จหน้�ที่ของหน่วยง�น

1. สำ�นักปลัดเทศบ�ล

 สำ�นักปลัดเทศบ�ล มีหน้�ที่ควบคุมและรับผิดชอบ ก�รปฏิบัติง�นในหน้�ที่ของง�น

ธุรก�ร ง�นก�รเจ้�หน้�ที่ ง�นทะเบียนร�ษฎร์ ง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ง�นรักษ�

คว�มสงบเรียบร้อยและคว�มมั่นคง โดยให้มีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับร�ชก�ทั่วไป ของเทศบ�ล 

และร�ชก�รที่มิได้กำ�หนดให้เป็นหน้�ที่ของกองหรือส่วนร�ชก�รใดในเทศบ�ล

 โดยเฉพ�ะรวมทั้งกำ�กับและเร่งรัดก�รปฏิบัติร�ชก�รของส่วนร�ชก�รในเทศบ�ลให้เป็นไป

ต�มนโยบ�ยแนวท�งและแผนก�รปฏิบัติร�ชก�รของเทศบ�ลในก�รจัดเตรียมและให้บริก�ร

ด้�นต่�ง ๆ 

        อีกทั้งง�นเลข�นุก�ร ก�รประชุมสภ�เทศบ�ล ง�นเตรียมก�รเลือกตั้ง ง�นรัฐพิธีต่�งๆ 

ง�นบริห�รง�นบุคคลของพนักง�นเทศบ�ลและลูกจ้�ง ตั้งแต่ก�รบรรจุเข้�รับร�ชก�รจนถึงก�ร

ออกจ�กร�ชก�ร ง�นทะเบียนร�ษฎร และง�นบัตรประจำ�ตัวประช�ชน โดยให้บริก�รประช�ชน

ให้เกิดคว�มพึงพอใจม�กที่สุด 

        และครอบคลุมถึงง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รท่องเที่ยว โดยเผยแพร่คว�มรู้เกี่ยวกับแหล่ง

ท่องเที่ยวภ�ยในจังหวัดและเทศบ�ล ง�นรักษ�คว�มสงบและคว�มมั่นคง โดยก�รตรวจสอบ

และจัดระเบียบในตล�ดสด ห�บเร่ แผงลอย ง�น

 ประส�นจังหวัดและอำ�เภอในก�รรักษ�คว�มสงบเรียบร้อยและคว�มมั่นคง ง�นป้องกัน

และระงับอัคคีภัย ควบคุมดูแลในก�รจัดเตรียม และอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รบรรเท�และระงับ

ส�ธ�รณภัยต่�งๆ ก�รฝึกอบรมอ�ส�สมัครป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ให้บริก�รส�ธ�รณะ

อื่นๆ เช่น ตัดต้นไม้ ประดับธง และปฏิบัติหน้�ที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหม�ย 

        สำ�นักปลัดเทศบ�ลประกอบด้วยง�นธุรก�ร, ง�นก�รเจ้�หน้�ที่, ง�นทะเบียนร�ษฎร, 

ง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย และง�นรักษ�คว�มสงบ



คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

2. กองวิช�ก�รและแผนง�น

         กองวิช�ก�รและแผนง�นมีหน้�ที่เกี่ยวกับ ก�รวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน เพื่อประกอบ

ก�รกำ�หนดนโยบ�ยในก�รจัดทำ�แผน หรือ โครงก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนและ

โครงก�รต่�งๆ ซึ่งอ�จเป็นนโยบ�ยหรือแผนง�น และโครงก�รท�งเศรษฐกิจ สังคม ก�รเมือง ก�ร

บริห�ร หรือคว�มมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อ�จเป็นนโยบ�ยของเทศบ�ลโครงก�รระดับช�ติ ระดับ

กระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี 

         ง�นเผยแพร่นโยบ�ยข่�วส�รของเทศบ�ล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของช�ติและท้องถิ่น 

ง�นส�รนิเทศศึกษ� วิเคร�ะห์วิจัย ว�งแผนด้�นประช�สัมพันธ์ ง�นนิติก�ร พิจ�รณ�วินิจฉัยข้อ

กฎหม�ย ร่�งและพิจ�รณ�ตรวจ ร่�งเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง จัดทำ�

นิติกรรมง�นสอบสวนดำ�เนินก�รเก่ียวกับวินัยของเทศบ�ล และก�รร้องทุกข์หรือุทธรณ์ สอบสวนและ

เปรียบเทียบก�รกระทำ�ที่ละเมิดเทศบัญญัติ และปฏิบัติง�นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและต�มที่ได้รับมอบ

หม�ย 

        กองวิช�ก�รและแผนง�น ประกอบด้วย ง�นธุรก�ร, ง�นนิติก�ร,  ง�นประช�สัมพันธ์ 

และง�นวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผนง�น

3. กองคลัง

 มีหน้�ที่คว�มรับผิดชอบเกี่ยวกับ ง�นตรวจสอบก�รเบิกจ่�ยเงิน ทุกประเภท ก�รควบคุม

และจัดทะเบียนง�นประม�ณร�ยจ่�ยจัดทำ�เช็คและจัดเก็บเอกส�รก�รจ่�ยเงินและตรวจสอบหลัก

ฐ�นใบสำ�คัญคู่จ่�ยง�นจัดทำ�บัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท จัดทำ�ร�ยง�นประจำ�วัน 

ประจำ�เดือน ประจำ�ปี ง�นเกี่ยวกับเงินเดือน ค่�จ้�ง ค่�ตอบแทน เงินบำ�เหน็จ บำ�น�ญ ง�นศึกษ�

วิเคร�ะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงก�รจัดเก็บภ�ษีอ�กร ค่�ธรรมเนียมและก�รจัดห�ร�ยได้

อื่น ๆ ของเทศบ�ล ว�งแผน ก�รจัดเก็บร�ยได้ และก�รแก้ไขอุปสรรคในก�รจัดเก็บร�ยได้ 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ก�รประเมินและกำ�หนดค่�ร�ยปีของภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน ภ�ษีบำ�รุงท้องที่ 

ตรวจสอบก�รจัดทำ�บัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภ�ษีในปีงบประม�ณ จัดเก็บจ�กทะเบียนคุมผู้ชำ�ระภ�ษี 

(ผ.ท. 5) และแจ้งผลประเมินค่�ภ�ษีแก่ผู้เสียภ�ษี  ง�นจัดเก็บและรับชำ�ระเงินร�ยได้จ�กภ�ษีอ�กร 

ค่�ธรรมเนียม ง�นเก็บรักษ�และก�รนำ�ส่งเงินประจำ�วัน ตรวจสอบและจัดทำ�บัญชีร�ยชื่อของผู้ไม่

ยื่นแบบแสดงร�ย ก�รทรัพย์สิน หรือคำ�ร้องภ�ยในกำ�หนด และง�นทะเบียนพ�ณิชย์

 กองคลังแบ่งเป็น  3  ฝ่�ย  คือ  ฝ่�ยบริห�รง�นคลัง,  ฝ่�ยพัฒน�ร�ยได้  และฝ่�ยแผนที่

ภ�ษีและทรัพย์สิน  แต่ละฝ่�ยก็จะแบ่งออกเป็นง�นต่�งๆ เช่น ง�นธุรก�ร,ง�นก�รเงินและบัญชี, ง�น

ผลประโยชน์และง�นพัสดุและทรัพย์สิน

4. กองช่�ง

     กองช่�งมีหน้�ที่รับผิดชอบดำ�เนินง�นด้�นก�รโยธ� ก�รออกแบบและก่อสร้�ง ก�ร

กำ�จัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล ควบคุมสถ�นท่ีกำ�จัดมูลฝอยและกระบวนก�รเดินเคร่ืองมือเคร่ืองจักรกล

เครื่องจักรโรงง�น  อุปกรณ์ไฟฟ้�ภ�ยในโรงกำ�จัดขยะ ออกแบบระบบบำ�บัดนำ�เสีย สำ�หรับอ�ค�ร

โรงแรม สถ�นประกอบก�ร ออกแบบก่อสร้�งระบบก�รระบ�ยนำ�ทั่วไป เช่น ท่อ ท�งร�งระบ�ย

นำ�ฝน หรือนำ�ทิ้ง ควบคุมระบบนำ�เสียของโรงบำ�บัดนำ�เสีย ให้มีประสิทธิภ�พ ตรวจสอบระบบบำ�บัด

นำ�เสียของอ�ค�ร สถ�นประกอบก�รดูแลรักษ�คว�มสะอ�ดบ่อบัดนำ�เสีย ล้�งลอกท่อ ร�งระบ�ยนำ� 

บำ�รุงรักษ�และซ่อมแซมท่อและร�งระบ�ยนำ� และตรวจสอบวิเคร�ะห์คุณนำ�จ�กโรงบำ�บัดนำ�เสีย

 

5. กองก�รศึกษ�

        กองก�รศึกษ�มีหน้�ที่รับผิดชอบก�รศึกษ� ระดับก่อนประถมศึกษ� ระดับประถมศึกษ� 

ตลอดทั้งก�รจัดก�รศึกษ�ต�มโครงก�รขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ� และก�รศึกษ�นอกระบบอื่นๆ ก�ร

บริห�รง�นบุคคล พนักง�นครูเทศบ�ล ลูกจ้�งประจำ� ตำ�แหน่งภ�รโรง ศึกษ�นิเทศน์ สันทน�ก�ร 

ส�รวัตรนักเรียน ง�นสวัสดิก�ร ง�นเครื่องร�ชอิสริย�ภรณ์ ง�นทะเบียนประวัติ ง�นงบประม�ณ 

ง�นสำ�รวจสถิติข้อมูลง�นตรวจสอบและติดต�มประเมินผลต�มนโยบ�ย หรือโครงก�รง�นวิช� 

ก�รเกี่ยวกับก�รจัดก�รศึกษ�ของเทศบ�ล ง�นพัฒน�บุคล�กรท�งก�รศึกษ� กิจกรรมนันทน�ก�ร 

ง�นศ�สน� ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 ประกอบด้วยง�นธุรก�ร ง�นจัดทำ�งบประม�ณ หน่วยนิเทศก�รศึกษ� ง�นกิจก�รนักเรียน 

ง�นกิจก�รเด็กและเย�วชน ง�นโรงเรียน ง�นบริห�รวิช�ก�ร ง�นประเมินคุณภ�พ ง�นก�รศึกษ�

และวัฒนธรรม 
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โรงเรียนในสังกัดเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

1. โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ 

 เทศบ�ลประตูลี้ เปิดทำ�ก�รสอนระดับประถมศึกษ� ต�มพระร�ชบัญญัติประถมศึกษ� 

พ.ศ. 2464  เดิมใช้ศ�ล�วัดมห�วันเป็นสถ�นศึกษ� เริ่มเปิดทำ�ก�รสอนเมื่อปี พ.ศ. 2465  ต่อม�ได้

ย้�ยสถ�นที่จ�กวัดมห�วันม�ก่อตั้งเป็นโรงเรียนประตูลี้  ณ  สถ�นที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 31  ธันว�คม 

2470  สังกัดกองก�รศึกษ�ประช�บ�ลและยกฐ�นะเป็นโรงเรียนประจำ�อำ�เภอ  เมื่อวันที่ 1 มกร�คม 

พ.ศ. 2470

 วันที่  17  สิงห�คม  พ.ศ. 2480   โอนเข้�สังกัดเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

 วันที่   1  มกร�คม   พ.ศ. 2487   โอนเข้�สังกัดกองก�รศึกษ�ประช�บ�ล

 วันที่   3  เมษ�ยน   พ.ศ. 2489   โอนกลับม�สังกัดเทศบ�ล

 วันที่   1  มกร�คม   พ.ศ. 2506   โอนกลับสังกัดกองก�รศึกษ�ประช�บ�ล

 วันที่   1  เมษ�ยน   พ.ศ. 2506   โอนกลับม�สังกัดเทศบ�ลจนถึงปัจจุบัน

2. โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหลวง  

 โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหลวง เดิมชื่อว่�โรงเรียนวัดสันป่�ย�งหลวง เปิดทำ�ก�รสอน

ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภ�คม 2482 ในบริเวณวัดสัน

ป่�ย�งหลวงสมัยพระครูปินต�เจ้�อ�ว�สวัดสันป่�ย�งหลวงพร้อมด้วยคณะเทศมนตรีเมืองลำ�พูนเป็น

ผู้จัดตั้งขึ้นม�ต่อม�วันที่ 1 เมษ�ยน 2506 โรงเรียนวัดสันป่�ย�งหลวงสังกัดกระทรวงศึกษ�ธิก�รได้

โอนเข้�ม�เป็นสังกัดเทศบ�ล สำ�นักง�นก�รศึกษ�ท้องถิ่น กระทรวงมห�ดไทยพ.ศ. 2514 เทศบ�ล

เมืองลำ�พูนได้สร้�งอ�ค�รเรียนเป็นตึก 2 ชั้น จำ�นวน 8 ห้องเรียนในบริเวณโรงฆ่�สัตว์เดิม (ที่ตั้งของ

โรงเรียนในปัจจุบัน) เพื่อเปิดทำ�ก�รสอนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 พ.ศ. 2517 เทศบ�ลเมืองลำ�พูน ได้

สร้�งอ�ค�รเรียนเป็นอ�ค�รไม้ 2 ชั้น จำ�นวน 8 ห้องเรียน(อ�ค�ร 2) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อขย�ยชั้น

เรียนถึงชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 7 โดยย้�ยชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 1–4 ออกจ�กบริเวณวัดสันป่�ย�ง

หลวงม�เรียนในสถ�นที่ปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 44 ถนนสันป่�ย�งตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง 

จังหวัดลำ�พูน เนื้อที่ 5 ไร่ 1 ง�น 16 ต�ร�งว�

 ปีก�รศึกษ� 2550 โรงเรียนชุมชนสันป่�ย�งหลวง เปิดทำ�ก�รสอน 2 ระดับคือ ระดับชั้น

อนุบ�ล ต�มหลักสูตรก�รศึกษ�ปฐมวัยพุทธศักร�ช 2546 ถึงชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 ต�ม

หลักสูตรก�รศึกษ� ขั้นพื้นฐ�นพุทธศักร�ช 2544

3. โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหน่อม

 โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหน่อม ตั้งอยู่เลขที่ 520 ถนนเจริญร�ษฎร์ ตำ�บลในเมือง 

อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน รหัสไปรษณีย์ 51000 โทรศัพท์ 053 – 511733 สังกัดกรมส่งเสริมก�ร

ปกครองท้องถิ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน เมษ�ยน พ.ศ. 2483 โดยคณะเทศมนตรีเทศบ�ลเทศบ�ลเมือง

ลำ�พูนเป็นผู้จัดตั้งดำ�รงอยู่ด้วยเงินงบประม�ณของเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�ง

หน่อมมีพื้นที่ทั้งหมดประม�ณ 15 ไร่ 3 ง�น 75 ต�ร�งว� ต่อม�ได้โอนเข้�สังกัดกรมส�มัญศึกษ�

กระทรวงศึกษ�ธิก�ร และต่อม�ได้โอนเข้�สังกัดเทศบ�ลเมืองลำ�พูนอีก โดยโอนกลับไปกลับม�อยู่

หล�ยครั้งต�มนโยบ�ยของรัฐบ�ลแต่ละยุคแต่ละสมัย ครั้ง

สุดท้�ยได้โอนกลับเข้�สังกัดเทศบ�ลเมืองลำ�พูน เมื่อเดือน เมษ�ยน พ.ศ. 2507 ม�จนถึงปัจจุบัน  

 ในปีก�รศึกษ� 2536 โรงเรียนได้เปิดขย�ยโอก�สท�งก�รศึกษ�รับนักเรียนเข้�ม�เรียนใน

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 มีนักเรียนเข้�เรียนจำ�นวน 41 คน ในปีก�รศึกษ� พ.ศ. 2540   สร้�งอ�ค�ร

เอนกประสงค์ในปีก�รศึกษ� พ.ศ. 2543 ได้รับงบประม�ณสร้�งอ�ค�รใหม่ทดแทนอ�ค�รที่รื้อ

ถอน จำ�นวน  2  หลัง  และก�รก่อสร้�งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543ในปีก�รศึกษ�  พ.ศ.  2548  สร้�ง

อ�ค�รอนุบ�ล  (อ�ค�รคุณธรรม 23 ในปีก�รศึกษ� พ.ศ. 2549  ได้รับงบประม�ณก่อสร้�งอ�ค�ร

เรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (อ�ค�รคุณธรรม 28) ในปีก�รศึกษ� พ.ศ. 2550 ได้รับงบประม�ณ

ก่อสร้�งอ�ค�รเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน กำ�ลังดำ�เนินก�รก่อสร้�ง

       ปัจจุบันนี้ โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหน่อม ได้จัดก�รเรียนก�รสอนตั้งแต่ระดับชั้น

อนุบ�ล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น

4. โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี 

 โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี  ตั้งอยู่เลขที่ 125  ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน อยู่

ใกล้กับวัดจ�มเทวี และโรงพย�บ�ลลำ�พูน มีหมู่บ้�นในละแวกใกล้เคียงโรงเรียนคือ ต.ต้นธง 

ต.เหมืองง่� จึงทำ�ให้เป็นสังคมเมืองกึ่งชนบท ประช�กรมีอ�ชีพทำ�น� ทำ�สวน ทำ�ไร่ เลี้ยงสัตว์ และ

อ�ชีพรับจ้�งสืบทอดจ�กบรรพบุรุษ สู่ลูกหล�นเหลน จึงทำ�ให้ชุมชน มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญ�ท้อง

ถิ่นจ�กบุคคลในชุมชนม�กม�ย เช่น ก�รทำ�เครื่องจักส�นก�รทำ�อ�ห�รพื้นเมือง ขนม วงดนตรีพื้น

เมือง เครื่องปั้นดินเผ� และง�นฝีมือด้วยใบตอง ตลอดทั้งสถ�นที่สำ�คัญ โบร�ณสถ�น โบร�ณวัตถุ ที่

เก่�แก่คู่บ้�นคู่เมือง ซึ่งอยู่ในวัดจ�มเทวี เช่นเจดีย์กู่กุดรัตนเจดีย์ อนุส�วรีย์ ครูบ�ศรีวิชัย ฯลฯ ถือว่�

เป็นแหล่งเรียนรู้จ�กของจริง นักเรียนได้รับประสบก�รณ์ตรงด้วยตนเอง
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5. ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

 ศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก เทศบ�ลเมืองลำ�พูน จัดตั้งขึ้นต�มมติของคณะรัฐมนตรี ที่ให้กรม

ก�รปกครองดำ�เนินก�รต�มโครงก�ร ก�รเตรียมคว�มพร้อมของเด็ก ผู้ด้อยโอก�สก่อนวัยเรียน 

ในเขตเมือง ต�มแนวท�งของโครงก�ร เงินกู้เพื่อปรับ โครงสร้�งท�งสังคม จ�กธน�ค�รพัฒน�

เอเชียที่ให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณแก่เทศบ�ล ที่มีคว�มพร้อมจำ�นวน 17 แห่ง แห่งละ 

382,000 บ�ท ในระยะเวล� 1 ปี และเทศบ�ลเมืองลำ�พูนเป็นพื้นที่เป้�หม�ยใน 17 แห่งนั้น ดัง

นั้นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน จึงได้ปรับปรุงซ่อมแซมอ�ค�ร และสถ�นที่ของศูนย์ส�ธ�รณสุขเทศบ�ล

เมืองลำ�พูนเดิม ให้เป็นศูนย์พัฒน�เด็กเล็กฯ มีเนื้อที่รวมทั้งหมด 2 ง�น 44.75 ต�ร�ว� โดยใช้งบ

ประม�ณจ�กเทศบ�ลเมืองลำ�พูน 580,000 บ�ท จัดให้มีห้องนอน ห้องกิจกรรม ห้องน้ำ� ห้อง

พย�บ�ล ห้องอ�ห�ร ห้องครัว ห้องพักครูและพื้นที่สน�มเด็กเล่น ที่ถูกสุขลักษณะ พร้อมที่จะรับ

ก�รเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒน�ก�รด้�นร่�งก�ย จิตใจ บุคลิกภ�พ ให้เด็กได้รับภูมิคุ้มกันโรคต�มวัย 

ตลอดทั้งก�รดูแลด้�นโภชน�ก�ร ที่ถูกสุขลักษณะ เปิดรับเด็กที่มีอ�ยุระหว่�ง 2 – 4 ปี

6. กองก�รแพทย์

 จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนธันว�คม 2548 โดยได้ปรับปรุงศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ล

เมืองลำ�พูน เป็นกองก�รแพทย์  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  เพื่อเปิดให้บริก�รเกี่ยวกับก�รรักษ�พย�บ�ล 

ดูแลและส่งเสริมให้คว�มรู้เก่ียวกับสุขภ�พของประช�ชนเพื่อเป็นก�รสร้�งท�งเลือกใหม่ให้กับ

ประช�ชนโดยจัดตั้งเป็นหน่วยบริก�รที่ให้ประช�ชนส�ม�รถใช้บริก�รและตอบสนองคว�ต้องก�รของ

ประช�ชนท้ังด้�นก�รรักษ�พย�บ�ล ก�รส่งเสริมสุขภ�พและก�รป้องกันโรค  เปิดให้บริก�รประช�ชน 

ตั้งแต่วันจันทร์ – วันเส�ร์  โดยในวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดให้บริก�รตั้งแต่เวล� 08.00 น. – 18.00 น. 

และในวันเส�ร์ตั้งแต่เวล� 09.00– 16.00 น. โดยทีมง�นผู้เชี่ยวช�ญ พย�บ�ล เจ้�หน้�ที่

ส�ธ�รณสุข และพนักง�น ประกอบด้วย ง�นธุรก�ร ง�นศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข ง�นทันต

ส�ธ�รณสุข ง�นผลิตสมุนไพร ง�นถ่�ยทอดภูมิปัญญ�ท้องถิ่น  ง�นส่งเสริมภูมิปัญญ�ท้องถิ่น

7.  กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

 มีหน้�ที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบสุข�ภิบ�ลด้�นสิ่งแวดล้อม สุข�ภิบ�ลอ�ห�ร

และโภชน�ก�ร ควบคุมกิจก�รค้�ประเภทต่�งๆ ควบคุมแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำ�ค�ญ และมลภ�วะ 

ง�นสุข�ภิบ�ลโรงง�น ง�นอ�ชีวอน�มัย ง�นฌ�ปนสถ�น ง�นทำ�คว�มสะอ�ดถนน เก็บขนขยะ

มูลฝอย สิ่งปฏิกูล ควบคุมก�รฆ่�สัตว์และโรงฆ่�สัตว์ ดูแลป้องกันและเฝ้�ระวังโรคติดเชื้อต่�ง ๆ 

ประกอบด้วย ง�นธุรก�ร ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัย สิ่งแวดล้อม ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด ง�น

สัตวแพทย์  ง�นเผยแพร่และฝึกอบรม

8.  กองสวัสดิก�รสังคม

 ปฏิบัติง�นเกี่ยวกับก�รสังคมสงเคร�ะห์ ก�รส่งเสริมสวัสดิภ�พเด็กและเย�วชน  ก�ร

พัฒน�ชุมชน ก�รจัดระเบียบชุมชนย่อยและชุมชนแออัด ก�รส่งเสริมกีฬ� ก�รจัดให้มีและ

สนับสนุนกิจกรรรมศูนย์เย�วชน ก�รส่งเสริมง�นประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมท�งศ�สน� ง�น

ห้องสมุด ง�นด้�นสวัสดิก�รสังคม กิจกรรมนันทน�ก�ร และหน้�ที่อื่นที่เกี่ยวข้อง บำ�รุงและส่ง

เสริมก�รทำ�ม�ห�กินของร�ษฎร ส่งเสริมก�รฝึกและก�รประกอบอ�ชีพ ให้คำ�แนะนำ�และฝึก

อบรมประช�ชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มร�ยได้ต่อครัวเรือน ส่งเสริมก�รตล�ดและ

ม�ตรฐ�นก�รผลิตของกลุ่มอ�ชีพ ส่งเสริมก�รพัฒน�สตรี เด็ก เย�วชน ผู้สูงอ�ยุและคนพิก�ร 

ก�รสังคมสงเคร�ะห์เพื่อพัฒน�คุณภ�พชีวิตเด็ก สตรี คนชร� ผู้ด้อยโอก�ส ก�รดำ�เนินก�รและ

สนับสนุนให้มีก�รรวมกลุ่มของประช�ชนประเภทต่�งๆ เป็นผู้นำ�และท่ีปรึกษ�กลุ่มในก�รพัฒน�ชุมชน 

ดูแลส่งเสริมประช�ชนให้มีคว�มสนใจ คว�มเข้�ใจ คว�มคิดริเริ่มในก�รพัฒน�ชุมชนท้องถิ่นของตน 

ง�นรับเรื่องร้องเรียน และของคว�มอนุเคร�ะห์ต่�งๆ ง�นกองทุนชุมชนเมือง ง�นกลุ่มออม

ทรัพย์ชุมชน ง�นกิจกรรมโครงก�รพิเศษ เช่น โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพ โครงก�รกระตุ้นเศรษฐกิจ

ระดับชุมชน ฯลฯ อำ�นวยคว�มสะดวกและประส�นง�นกับหน่วยง�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ

ประช�ชนในทุกๆ ด้�น
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สำ�นักปลัดเทศบ�ล

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. ที่ว่�ก�รอำ�เภอ ทุกอำ�เภอ                 
2. สำ�นักง�นเขต ทุกเขต                              
3. สำ�นักง�นเทศบ�ลที่เปิดให้บริก�รง�น
   บัตรประจำ�ตัวประช�ชน       
4. ศ�ล�ว่�ก�รเมืองพัทย�                                                           
5. สำ�นักง�นหรือที่ทำ�ก�รขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เจ้�หน้�ที่ของ
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับก�ร
   แต่งตั้งเป็นพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มกฎหม�ย
   ว่�ด้วยบัตรประจำ�ตัวประช�ชน
6. หน่วยบริก�รเคลื่อนที่ (Mobile Unite) 
   กรมก�รปกครอง
7. สถ�นที่อื่นที่รัฐมนตรีประก�ศกำ�หนด

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30 - 12.00 น. 
และเวล� 13.00 - 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รจัดทำ�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ สง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้มีสัญช�ติไทยซึ่งมีอ�ยุตั้งแต่ เจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ และมีชื่อใน
ทะเบียนบ้�นต้องมีบัตรแล้วแต่กรณี ดังนี้
1. ต้องขอมีบัตรต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ภ�ยใน หกสิบวัน นับแต่
   1.1 วันที่อ�ยุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
   1.2 วันที่ได้สัญช�ติไทยสำ�หรับผู้ไม่ได้สัญช�ติไทยโดยก�รเกิดหรือได้กลับคืนสัญช�ติไทยต�ม
        กฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ
   1.3 วันที่น�ยทะเบียนเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รทะเบียนร�ษฎร
   1.4 วันที่พ้นสภ�พก�รได้รับยกเว้น

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้ระยะเวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - สูติบัตร
   - ห�กไม่มีให้เรียกเอกส�รอื่นที่ท�งร�ชก�รออกให้อย่�งใดอย่�งหนึ่ง เช่น สำ�เน�ทะเบียน
     นักเรียน ใบสุทธิ ประก�ศนียบัตร หนังสือเดินท�ง เป็นต้น
   - ห�กไม่มีเอกส�รหลักฐ�นดังกล่�ว ให้สอบสวนบุคคลผู้มีหน้�ที่ยื่นคำ�ขอมีบัตรแทนหรือ
     สอบสวนเจ้�บ้�น หรือบุคคลผู้น่�เชื่อถือ
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม    - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

2. ผู้ที่บัตรเดิมหมดอ�ยุ ต้องมีบัตรใหม่โดยยื่นคำ�ขอต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ภ�ยใน หกสิบวัน นับแต่วัน
   ที่บัตรเดิมหมดอ�ยุ หรือจะขอมีบัตรใหม่ก่อนวันที่บัตรหมดอ�ยุก็ได้ โดยยื่นคำ�ขอต่อพนักง�นเจ้�
   หน้�ที่ภ�ยใน หกสิบวันก่อนวันที่บัตรเดิมหมดอ�ยุ
3. ผู้ที่ทำ�บัตรห�ยหรือบัตรถูกทำ�ล�ย บัตรชำ�รุดในส�ระสำ�คัญ แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและ
   ชื่อสกุล ในทะเบียนบ้�น ต้องมีบัตรใหม่ภ�ยใน หกสิบวัน นับแต่วันที่บัตรห�ยหรือบัตรถูกทำ�ล�ย 
   บัตรชำ�รุดในส�ระสำ�คัญ แก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้�น
4. ผู้ที่เปลี่ยนที่อยู่จะขอเปลี่ยนบัตรก็ได้
 ห�กไม่ขอมีบัตรต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ภ�ยในกำ�หนดหกสิบวัน นับแต่ต�มข้อ 1 - 3  
เปรียบเทียบปรับไม่เกิน 100 บ�ท

ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรยื่นคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่ 
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น 
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎรฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1             
   และพิมพ์ล�ยนิ้วมือขว�และซ�้ย                                                            
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                                  
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่           
6. พนักง�นเจ้�หน้�ที่พิจ�รณ�อนุญ�ต                     
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                                
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ท่ีตรวจสอบคว�มถูกต้อง                
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
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ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรยื่นคำ�ขอต่อเจ�้หน�้ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยน้ิวมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีพิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำาหนดหรือตกสำารวจ

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - สูติบัตร และสอบสวนเจ้�บ้�น หรือบุคคลผู้น่�เชื่อถือ (กรณีแจ้งเกิดเกินกำ�หนด)
   - สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่ผู้นั้นเคยมีชื่ออยู่ก่อน หรือหลักฐ�นเอกส�รที่ท�งร�ชก�รออกให้อย่�งใด  
     อย่�งหนึ่ง และสอบสวนเจ้�บ้�นหรือบุคคลผู้น่�เชื่อถือ (กรณีตกสำ�รวจ)
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม   - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
- สูติบัตร
- ห�กไม่มีให้เรียกเอกส�รอื่นที่ท�งร�ชก�รออกให้อย่�งใดอย่�งหนึ่ง เช่น สำ�เน�ทะเบียน
  นักเรียน ใบสุทธิ ประก�ศนียบัตร หนังสือเดินท�ง เป็นต้น
- ห�กไม่มีเอกส�รหลักฐ�นดังกล่�ว ให้สอบสวนบุคคลผู้มีหน้�ที่ยื่นคำ�ขอมีบัตรแทนหรือ
  สอบสวนเจ้�บ้�น หรือบุคคลผู้น่�เชื่อถือ
- เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม   - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรย่ืนคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยนิ้วมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ�้หน้�ที่พิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปี บริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำาขอมีบัตร  ภายใน กำาหนด 
และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
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ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรยื่นคำ�ขอต่อเจ�้หน�้ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยน้ิวมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีพิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - หลักฐ�นแสดงก�รพ้นจ�กสภ�พได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำาตัวประชาชน

ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรย่ืนคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยนิ้วมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ�้หน้�ที่พิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - หลักฐ�นแสดงก�รเป็นบุคคลซึ่งได้รับก�รยกเว้นไม่ต้องมีบัตร
   - กรณีผู้ยื่นคำ�ขอมีร่�งก�ยพิก�ร เดินไม่ได้ ต�บอดทั้ง 2 ข้�ง หรือเป็นใบ้ ไม่ต้องเรียกหลักฐ�น 
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม    - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504
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ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรยื่นคำ�ขอต่อเจ�้หน�้ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยน้ิวมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีพิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - สอบสวนเจ้�บ้�นหรือบุคคลผู้น่�เชื่อถือ
   - หนังสือสำ�คัญก�รแปลงสัญช�ติเป็นไทย หรือหนังสือสำ�คัญแสดงก�รได้กลับคืนสัญช�ติไทย
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับ
อนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืน สัญชาติไทยแล้วแต่กรณี

ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรย่ืนคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยนิ้วมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ�้หน้�ที่พิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีขอมีบัตรฅครั้งแรก 
มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - ให้สอบสวนเจ้�บ้�นหรือบุคคลผู้น่�เชื่อถือ
   - หลักฐ�นใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วของบิด� และม�รด�
   - ห�กบิด� หรือม�รด� คนใดคนหนึ่งถึงแก่คว�มต�ยให้เรียกเฉพ�ะใบสำ�คัญประจำ�ตัวคน
     ต่�งด้�วของผู้ที่มีชีวิตอยู่และใบมรณบัตรของผู้ที่ถึงแก่คว�มต�ย และ
   - ห�กบิด� และม�รด�ถึงแก่คว�มต�ยทั้งหมด ให้เรียกใบมรณบัตรของบิด� และม�รด�
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504
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ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรยื่นคำ�ขอต่อเจ�้หน�้ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยน้ิวมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีพิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - หลักฐ�นก�รแจ้งคว�มบัตรห�ยหรือบัตรถูกทำ�ล�ย
   - หลักฐ�นเอกส�รที่มีรูปถ่�ยของผู้ขอมีบัตรและเป็นเอกส�รที่ท�งร�ชก�รออกให้อย่�งใด 
     อย่�งหนึ่ง เช่น ใบอนุญ�ตขับขี่ บัตรประกันสังคม หนังสือเดินท�ง เป็นต้น
   - กรณีผู้ขอมีบัตร ไม่มี หรือ ไม่อ�จแสดงหลักฐ�นเอกส�รที่ท�งร�ชก�รออกให้ดังกล่�ว ให้ 
     สอบสวน เจ้�บ้�นหรือบุคคลผู้น่�เชื่อถือแทน
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำาลาย

ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรย่ืนคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยนิ้วมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ�้หน้�ที่พิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - บัตรเดิมที่หมดอ�ยุ
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
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ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรยื่นคำ�ขอต่อเจ�้หน�้ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยน้ิวมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ้�หน้�ท่ีพิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
  - บัตรเดิม และ
  - หลักฐ�นก�รเปลี่ยน ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือ ชื่อตัวและชื่อสกุล
  - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม  - เสียค่�ธรรมเนียม  20  บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอเปลี่ยนบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรย่ืนคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยนิ้วมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ�้หน้�ที่พิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - บัตรเดิมที่ชำ�รุด
   - ห�กบัตรนั้นชำ�รุดจนไม่ส�ม�รถพิสูจน์ตัวบุคคลหรือร�ยก�รในบัตรได้ ให้สอบสวนเจ้�บ้�น
     หรือบุคคลผู้น่�เชื่อถือ
   - ถ้�หลักฐ�นเอกส�รที่มีรูปถ่�ยที่ท�งร�ชก�รออกให้ไม่ต้องสอบสวนพย�น
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม  - เสียค่�ธรรมเนียม  20  บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอมีบัตรใหม่ กรณีขอเปลี่ยนบัตร บัตรชำารุดในสาระสำาคัญ
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คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องท่ีมีช่ือและร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอแจ้งทำ�หน้�ที่เป็นเจ้�บ้�น (ระเบียบฯ 6) บุคคลที่มีชื่อ
     และร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น ประสงค์ทำ�หน้�ที่เป็นเจ้�บ้�น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร  สำ�นักปลัดเทศบ�ล  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     ผู้ร้อง ได้แก่ ผู้มีชื่อและร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น ซึ่งร�ยก�รในช่องสถ�นภ�พมิได้ระบุว่�
เป็นเจ้�บ้�นประสงค์จะทำ�หน้�ที่เป็นเจ้�บ้�น

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. สอบถ�มถึงส�เหตุหรือเหตุผลคว�มจำ�เป็น  
   และบันทึกไว้เป็นหลักฐ�น
2. เรียกสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นของผู้แจ้ง
3. ตรวจสอบหลักฐ�นบัตรประจำ�ตัวของผู้แจ้งที่
   จะทำ�หน้�ที่เป็นเจ้�บ้�น (ระยะเวล�ดำ�เนิน
   ก�ร ข้อ 1-3 ภ�ยใน 15 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที 
   (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวมระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน 
  (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม  
   เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)

ขั้นตอน    
1. ผู้ขอมีบัตรย่ืนคำ�ขอต่อเจ้�หน้�ที่                                                    
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบหลักฐ�น ร�ยก�รในฐ�น
   ข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ฐ�นข้อมูลทะเบียนบัตร
3. บันทึกร�ยก�รบุคคลในแบบคำ�ขอ บ.ป. 1 
   และพิมพ์ล�ยนิ้วมือขว�และซ้�ย                                    
4. ถ่�ยรูปทำ�บัตรและเก็บภ�พใบหน้�                                         
5. พิมพ์ บ.ป. 1 และตรวจสอบคว�มถูกต้องก่อน  
   เสนอพนักง�นเจ้�หน้�ที่          
6. พนักง�นเจ�้หน้�ที่พิจ�รณ�อนุญ�ต                                                      
   (กรณีจำ�เป็นอ�จต้องสอบสวนเพิ่มเติม)                                    
7. จัดเก็บเอกส�ร บ.ป.1 และเอกส�รอื่นที่
   เกี่ยวข้องเข้�ในระบบฯ (จัดเก็บด้วยเครื่อง
   สแกนเอกส�ร)
8. พิมพ์บัตร และเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบคว�มถูกต้อง                                      
9. จัดเก็บล�ยนิ้วมือชี้และมอบบัตรให้ผู้ขอ 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
     ใช้ระยะเวล�ในก�รดำ�เนินก�รทั้งสิ้นไม่เกิน 15 น�ที (ไม่รวมเวล�ที่รอคิว , ก�รตรวจ
สอบเอกส�รหลักฐ�น, ก�รพิสูจน์ยืนยันตัวบุคคล) และกรณีที่เกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้อง
ในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้เวล�เกินกว่�ที่กำ�หนดไว้ 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - บัตรเดิม
   - เจ้�หน้�ที่อ�จใช้ดุลยพินิจพิจ�รณ�เรียกเอกส�รหลักฐ�นเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีไป

ค่าธรรมเนียม  - เสียค่�ธรรมเนียม  20  บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ขั้นตอนในการให้บริการ
การขอเปลี่ยนบัตรใหม่  กรณีอื่น ๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำานำาหน้านาม จาก
“เด็กชาย” เป็น “นาย” และจาก “เด็กหญิง” เป็น “น.ส.”)
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่นแห่งท้องที่
ที่เป็นที่ตั้งของบ้�น 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอเลขที่บ้�น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร  สำ�นักปลัดเทศบ�ล  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ได้รับมอบหม�ย

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1.  เจ้�บ้�นแจ้งต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้ง
    ต�มแบบพิมพ์ที่กำ�หนด    
2.  ตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง (เวล� 5 น�ที)
3.  ตรวจสอบสภ�พคว�มเป็นบ้�น
    (กรณีเขตสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 7 วัน
    กรณีสำ�นักทะเบียนอำ�เภอ 30 วัน)
4.  กำ�หนดบ้�นเลขที่และเลขรหัสประจำ�บ้�น
    ต�มแบบพิมพ์ที่กำ�หนด
5.  จัดทำ�ทะเบียนบ้�น สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับ
    เจ้�บ้�น และมอบให้ผู้แจ้งเป็นหลักฐ�น  
    (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 10 น�ที)
6. กรณีบ้�นที่ปลูกสร้�งไม่ถูกต้องต�มกฎหม�ย  
   ให้กำ�หนดบ้�นเลขที่และจัดทำ�เป็น “ทะเบียน
   บ้�นชั่วคร�ว”

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลรายการเอกสารหลักฐานประกอบ
   - สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น
   - บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้แจ้งที่จะทำ�หน้�ที่เป็นเจ้�บ้�น

ค่าธรรมเนียม  -  ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น  ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่  
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013  หรือ  0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่นแห่งท้องที่  
ที่เป็นที่ตั้งของบ้�น  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอเลขที่บ้�น (กรณีทะเบียนบ้�นชั่วคร�ว)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร  สำ�นักปลัดเทศบ�ล  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ได้รับมอบหม�ย

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. เจ้�บ้�นแจ้งต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้ง 
   ต�มแบบพิมพ์ที่กำ�หนด  
2. ตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง (5 น�ที) 
3. “ตรวจสอบสภ�พคว�มเป็นบ้�น(กรณีเขต
    สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 7 วัน กรณีสำ�นัก
    ทะเบียนอำ�เภอ 30 วัน)”  
4. เมื่อตรวจสอบบ้�นที่ปลุกสร้�งพบว่�ไม่ถูกต้อง
    ต�มกฎหม�ย ให้กำ�หนดบ้�นเลขที่และจัดทำ�
    เป็น “ทะเบียนบ้�นชั่วคร�ว” 
5.  จัดทำ�ทะเบียนบ้�น สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับ
    เจ้�บ้�น และมอบให้ผู้แจ้งเป็นหลักฐ�น  
    (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 10 น�ที)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที  (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม 
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม  
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม เพื่อประกอบก�ร
   พิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้�น (ท.ร.9)  
2. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (ตัวจริง)
3. สำ�เน�เอกส�รก�รเป็นเจ้�ของกรรมสิทธิ์  (ถ้�มี)
4. เอกส�รก�รขออนุญ�ตก่อสร้�งต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รก่อสร้�งอ�ค�ร (ถ้�มี)

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่นแห่งท้องที่
ที่เป็นที่ตั้งของบ้�น 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รรื้อถอนบ้�น หรือบ้�นถูกทำ�ล�ย กรณีมีผู้แจ้ง 
     (ระเบียบฯ ข้อ 34 และข้อ 35)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ผู้ที่มีคว�มประสงค์จะแจ้งก�รรื้นบ้�น หรือแจ้งบ้�นถูกทำ�ล�ย (ดำ�เนินก�รแจ้งภ�ยใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ได้มีก�รรื้อบ้�น)

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. รับแจ้งต�มแบบพิมพ์ที่กำ�หนด
2. ตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง (ระยะเวล�
   5 น�ที)
3. ตรวจสอบว่�ได้มีก�รรื้อบ้�น หรือบ้�นถูก
   ทำ�ล�ย
4. ให้น�ยทะเบียนจำ�หน่�ยทะเบียนบ้�น สำ�เน�
   ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อมหม�ยเหตุก�ร
   จำ�หน่�ยไว้   
5. ดำ�เนินก�รแจ้งย้�ยร�ยก�รบุคคลในทะเบียน
   บ้�น ต�มระเบียบว่�ด้วยก�รแจ้งย้�ยที่อยู่
   (ขั้นตอนที่ 3-5 ใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 
   10 น�ที)                                                              

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวมระยะ
   เวล�ก�รรอรับบริก�ร และก�รตรวจสภ�พบ้�น)     
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม เพื่อประกอบก�ร
   พิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)    

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบรับแจ้งเกี่ยวกับบ้�น (ท.ร.9)        
2. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (ตัวจริง)       
3. สำ�เน�เอกส�รก�รเป็นเจ้�ของกรรมสิทธิ์  (ถ้�มี)     
4. เอกส�รก�รขออนุญ�ตก่อสร้�งต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รควบคุมก�รก่อสร้�งอ�ค�ร (ถ้�มี)  
     
ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่นแห่งท้องที่
ที่เด็กเกิด

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รแก้ไขร�ยก�รบ้�น กรณีร�ยก�รบ้�นผิดไปจ�กข้อเท็จจริง   
   หรือบ้�นเลขที่ซ้ำ�กัน (ระเบียบฯ ข้อ 36 และข้อ 39)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
   ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ได้รับมอบหม�ย

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. รับแจ้งต�มแบบพิมพ์ที่กำ�หนด
2. ตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง (ขั้นตอนที่ 1-2 
   ระยะเวล� 15 น�ที)
3. กรณีร�ยก�รบ้�นผิดไปจ�กข้อเท็จจริง ตรวจ
   สอบสถ�นที่บ้�นตั้งอยู่ที่ถูกต้อง แล้วให้น�ย
   ทะเบียนแก้ไขให้ถูกต้อง
4. กรณีบ้�นเลขที่ซ้ำ�กัน ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่�
   บ้�นหลังใดปลูกสร้�งก่อน ให้น�ยทะเบียน
   จำ�หน่�ยทะเบียนบ้�น สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
   ฉบับเจ้�บ้�น บ้�นเลขที่ที่ซ้ำ�กัน พร้อมทั้ง
   หม�ยเหตุก�รจำ�หน่�ยไว้ ((ระยะเวล�ดำ�เนิน
   ก�ร 7 วัน                          

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม 
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม  
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม เพื่อประกอบก�ร
   พิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน) 
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่
   กำ�หนด

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน (ตัวจริง) ของผู้แจ้ง

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนท้องที่ที่บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง
โดยชอบด้วยกฎหม�ยของเด็กที่เกิดมีชื่อใน
ทะเบียนบ้�น

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งเกิด (เกิดในบ้�น, นอกบ้�น) อ�ค�รที่มีบ้�นเลขที่   
   รวมถึงสถ�นพย�บ�ล ท้องที่ที่เกิด (ระเบียบฯ ข้อ 52, ข้อ 54)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผู้แจ้งได้แก่    
1. กรณีเกิดในบ้�น บิด� หรือม�รด� หรือเจ้�บ้�นที่เด็กเกิด หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กบิด� 
   ม�รด� หรือเจ้�บ้�น
2. กรณีเกิดนอกบ้�น บิด� หรือม�รด� หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กบิด� หรือม�รด�

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง                         
2. ตรวจสอบร�ยก�รบุคคลของเด็กที่แจ้งเกิดกับ 
   ฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรว่�เด็กมีชื่ออยู่
   ในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่
3. ลงร�ยก�รในสูติบัตร (ท.ร.1 สำ�หรับคนซึ่งมี
   สัญช�ติไทย ท.ร.3 สำ�หรับบุตรของคนไทย
   ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย หรือ ท.ร.031 สำ�หรับ
   คนต่�งด้�วหลบหนีเข้�เมือง)
4. เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นและสำ�เน�ทะเบียน
   บ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่เด็กเกิด (ท.ร.14 หรือ 
   ท.ร.13 แล้วแต่กรณี) หรือทะเบียนประวัติ 
   (ท.ร.38ก) กรณีบุตรของคนต่�งด้�วหลบหนี
   เข้�เมือง
5. มอบสูติบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐ�นประกอบก�ร
   แจ้งคืนให้ผู้แจ้ง (ขั้นตอนที่ 1-5 ระยะเวล�
   ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
    ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร ๗ วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม ก�รตรวจสอบบ้�นเลขที่ที่ซ้ำ�กัน เพื่อประกอบก�ร
พิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวประช�น (ผู้แจ้ง)
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
3. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้มอบอำ�น�จ, บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้รับมอบอำ�น�จ และหนังสือ
   มอบอำ�น�จ (กรณีมอบอำ�น�จ)

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

สำ�นักทะเบียนท้องที่ที่บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง

โดยชอบด้วยกฎหม�ยของเด็กที่เกิดมีชื่อใน

ทะเบียนบ้�น  

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)

ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รเกิด (เกิดในบ้�น, นอกบ้�น) ณ สำ�นักทะเบียน
    แห่งท้องที่อื่น (ระเบียบฯ ข้อ 56/1)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้แจ้งได้แก่ บิด� หรือม�รด� หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหม�ยของเด็กที่เกิด หรือ
ผู้ได้รับมอบหม�ยจ�กบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. ตรวจสอบร�ยก�รบุคคลของเด็กที่แจ้งเกิดกับ
   ฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรว่�เด็กมีชื่ออยู่
   ในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่ 
3. สอบสวนผู้แจ้งให้ทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
   ส�เหตุที่ไม่แจ้งก�รเกิด ณ สำ�นักทะเบียนแห่ง
   ท้องที่ที่เด็กเกิด ประวัติของเด็กที่เกิดและ
   สถ�นที่อยู่ ปัจจุบันของเด็กและบิด� ม�รด� 
   หรือผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหม�ย  
4. สอบสวนพย�นบุคคลให้ทร�บประวัติของเด็ก
   ที่แจ้งเกิดและบิด� ม�รด� 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวมระยะ
   เวล�ก�รรอรับบริก�ร)      
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม เพื่อประกอบก�ร
   พิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)     

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง และบัตรประจำ�ตัวของบิด� ม�รด� (ถ้�มี)   
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น หรือสำ�เน�ทะเบียนประวัติของบิด� ม�รด� (ถ้�มี)    
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่จะเพิ่มชื่อเด็กที่เกิด 
4. หนังสือรับรองก�รเกิดต�มแบบ ท.ร.1/1 ที่ออกให้โดยโรงพย�บ�ลที่เด็กเกิด (กรณีเด็กเกิดใน
   สถ�นพย�บ�ล)        
5. ใบรับแจ้งก�รเกิดต�มแบบ ท.ร.1 ตอนหน้� (กรณีแจ้เกิดกับกำ�นันหรือผู้ใหญ่บ้�น)  
6. หนังสือมอบหม�ย (ถ้�มี)        

ค่าธรรมเนียม   - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม
       
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่นแห่งท้องท่ี
ท่ีเป็นท่ีต้ังของบ้�น 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด (ระเบียบฯ ข้อ 57)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. ระยะเวล�ก�รแจ้ง ตั้งแต่พ้นกำ�หนด 15 วัน นับแต่วันที่เกิด   
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ 1. บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งก�รเกิดยังไม่บรรลุนิติภ�วะ 
                 2. ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งก�รเกิด แจ้งก�รเกิดด้วยตนเอง

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบหลักฐ�นต่�งๆ ของผู้แจ้ง 
2. กรณีที่น�ยทะเบียนที่รับแจ้งมิใช่น�ยทะเบียน
   แห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นเกิดให้น�ยทะเบียนตรวจ
   หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.1/1) หรือผลก�ร
   ตรวจดีเอ็นเอ ที่ตรวจพิสูจน์จ�กหน่วยง�น
   ของรัฐหรือสถ�นบันที่มีคว�มน่�เชื่อถือ ซึ่ง
   แสดงคว�มสัมพันธ์ก�รเป็นบิด�หรือม�รด�
   ของบุคคลที่เกิดและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่
   ปร�กฎชื่อบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง ของที่
   เกิดซึ่งต้องเป็นทะเบียนบ้�นในเขตท้องที่สำ�นัก
   ทะเบียนที่แจ้งเกิด  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล5. เมื่อเห็นว่�เด็กที่เกิดเป็นผู้ที่เกิดในร�ช
   อ�ณ�จักร โดยไม่ได้แจ้งก�รเกิดและมี  
   ภูมิลำ�เน�อ�ศัยอยู่กับบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง  
   ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นในเขตท้อง ที่ ให้ออก   
   สูติบัตร (ท.ร.1 หรือ ท.ร.3 แล้วแต่กรณี) 
6. เพิ่มชื่อเด็กทีเกิดในทะเบียนบ้�นและสำ�เน�
   ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น (ท.ร.14 หรือ ท.ร.
   13 แล้วแต่กรณี) 
7. มอบสูติบัตร ตอนที่ 1 พร้อมทั้งหลักฐ�น
   ประกอบก�รแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง  (ขั้นตอนที่ 1-7 
   ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)

ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวมระยะ
   เวล�ก�รรอรับบริก�ร และก�รสอบสวนพย�นบุคคล)     
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม , ก�รตรวจสอบเอกส�ร
   จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง , ก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน) 
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบส่ือส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด  
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง และบัตรประจำ�ตัวของบิด� ม�รด� (ถ้�มี)  
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่ปร�กฎชื่อบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองของเด็กที่เกิด
3. หนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.1/1) ที่ออกให้โดยโรงพย�บ�ลหรือสถ�นพย�บ�ลที่เด็กเกิดหรือ
   ผลก�รตรวจส�รพันธุ์กรรม (DNA) ที่ตรวจพิสูจน์จ�กหน่วยง�นของรัฐหรือสถ�บันที่มีคว�ม
   น่�เชื่อถือซึ่งแสดงคว�มสัมพันธ์ก�รเป็นบิด�ม�รด�ของเด็กที่เกิดอย่�งใดอย่�งหนึ่ง 
4. หนังสือมอบหม�ย (ถ้�มี)         
5. พย�นบุคคลอย่�งน้อย 2 คน        
   
ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 90 วัน (หม�ยเหตุ : ดำ�เนินก�รโดยใช้กฎกระทรวงกำ�หนดหลัก
เกณฑ์และวิธีก�รพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่
ไม่ปร�กฏบุพก�รีหรือบุพก�รีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 ซึ่งกำ�หนดให้ใช้คว�มละเอียดรอบคอบในก�ร
ตรวจสอบสถ�นะ สัญช�ติ ของผู้เกิด)       

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. บัตรประจำ�ตัว หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว ของบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้�ม ี 
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้�มี)  
4. รูปถ่�ยของเด็ก ขน�ด 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป 
5. หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)       
6. หนังสือรับรองก�รเกิด ต�มแบบ ท.ร.1/1 (กรณีเด็กเกิดในสถ�นพย�บ�ล)   
         
ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

3. สอบร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียน  
   ร�ษฎรว่�มีก�รแจ้งก�รเกิดและมีร�ยก�รบุคคล
   ของคนที่เกิดในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่
4. เปรียบเทียบปรับ กรณีก�รแจ้งเกิดภ�ยใน 1 ปี 
   นับแต่วันที่พ้นระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนดให้
   แจ้ง (15 วัน หรือ 30 วัน แล้วแต่กรณี)  
5. ออกใบรับแจ้ง (ท.ร.100) ให้กับผู้แจ้งก�รเกิด 
   (ขั้นตอนที่ 1-5 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)
6. ถ้�เด็กที่ขอแจ้งเกิดมีอ�ยุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปให้   
   รวบรวมหลักฐ�นและเสนอคว�มเห็นไปยังน�ย
   อำ�เภอท้องที่ภ�ยใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
   ก�รเกิด เพื่อพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติ  
   โดยให้สรุปคว�มเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบ
   ว่�บุคคลท่ีขอแจ้งก�รเกิดเป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักร 
   หรือไม่ และเป็นผู้มีสัญช�ติไทย หรือไม่ได้
   สัญช�ติไทยหรือไม่ส�ม�รถยืนยันสถ�นะก�รเกิด
   และสั้ญช�ติของผู้ที่เกิด  
7. น�ยอำ�เภอพิจ�รณ�ภ�ยใน 30 วัน 
8. ถ้�ผลพิสูจน์สถ�นะก�รเกิด และสัญช�ติปร�กฎ  
   ว่�บุคคลที่แจ้งก�รเกิดเป็นผู้ที่เกิดในร�ช    
   อ�ณ�จักรและเป็นผู้มีสัญช�ติไทยให้น�ยทะเบียน
   ออกสูติบัตร (ท.ร.2) ให้แก่ผู้แจ้ง
9. เพิ่มชื่อเด็กเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร.14 หรือ
   ทะเบียนบ้�นกล�ง ท.ร.14 แล้วแต่กรณี (ระยะ
   เวล�ดำ�เนินก�รทั้งหมด 90 วัน) 
10. ถ้�ผลก�รพิจ�รณ�ปร�กฎว่�บุคคลที่แจ้งก�ร
    เกิดไม่ได้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรและไม่ได้สัญช�ติ
    ไทยหรือไม่อ�จพิสูจน์สถ�นะก�รเกิด และสัญช�ติ
    ของบุคคลดังกล่�วได้ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�
    ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก) ให้บุคคลนั้นเป็น
    บุคคลประเภท 0 โดยใช้เลขที่บ้�นของบิด�
    ม�รด� หรือผู้ปกครอง  
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3. สอบร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลก�รทะเบียน
   ร�ษฎรว่�มีก�รแจ้งก�รเกิดและมีร�ยก�รบุคคล
   ของคนท่ีเกิดในทะเบียนบ้�นแห่งอ่ืน หรือไม่
4. เปรียบเทียบปรับ กรณีก�รแจ้งเกิดภ�ยใน 1ปี 
   นับแต่วันที่พ้นระยะเวล�ที่กฎหม�ยกำ�หนดให้
   แจ้ง (15 วัน หรือ 30 วัน แล้วแต่กรณี) 
5. ออกใบรับแจ้ง (ท.ร.100) ให้กับผู้แจ้งก�รเกิด 
   (ขั้นตอนที่ 1-5 ใช้ระยะเวล� 15 น�ที) 
6. ถ้�เด็กที่ขอแจ้งเกิดมีอ�ยุตั้งแต่ ๗ปีขึ้นไปให้
   รวบรวมหลักฐ�นและเสนอคว�มเห็นไปยัง
   น�ยอำ�เภอท้องที่ภ�ยใน 60 วัน นับแต่วันที่
   ได้รับแจ้งก�รเกิด เพื่อพิสูจน์สถ�นะก�รเกิด
   และสัญช�ติ โดยให้สรุปคว�มเห็นพร้อมระบุ
   เหตุผลประกอบว่�บุคคลที่ขอแจ้งก�รเกิดเป็น
   ผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรหรือไม่ และเป็นผู้มี
   สัญช�ติไทย หรือไม่ได้สัญช�ติไทย หรือไม่
   ส�ม�รถยืนยันสถ�นะก�รเกิดและสั้ญช�ติของ
   ผู้ที่เกิด  
7. น�ยอำ�เภอพิจ�รณ�ภ�ยใน 30 วัน
8. ถ้�ผลพิสูจน์สถ�นะก�รเกิด และสัญช�ติปร�กฎ
   ว่�บุคคลที่แจ้งก�รเกิดเป็นผู้ที่เกิดในร�ช
   อ�ณ�จักรและเป็นผู้มีสัญช�ติไทยให้น�ย
   ทะเบียนออกสูติบัตร (ท.ร.2) ให้แก่ผู้แจ้ง
9. เพิ่มชื่อเด็กเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร.14 หรือ
   ทะเบียนบ้�นกล�ง ท.ร.14 แล้วแต่กรณี  
   (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 90 วัน)  
10. ถ้�ผลก�รพิจ�รณ�ปร�กฎว่�บุคคลที่แจ้งก�ร
    เกิดไม่ได้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรและไม่ได้
    สัญช�ติไทยหรือไม่อ�จพิสูจน์สถ�นะก�รเกิด 
    และสัญช�ติของบุคคลดังกล่�วได้ ให้น�ย
    ทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก) 
    ให้บุคคลนั้นเป็นบุคคลประเภท 0 โดยใช้เลข
    ที่บ้�นของบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง  

 
  
 

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นักทะเบียนท้องถิ่นอื่น
ที่บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วย
กฎหม�ยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รเกิดเกินกำ�หนด (ท้องที่อื่น)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. ระยะเวล�ก�รแจ้ง ตั้งแต่พ้นกำ�หนด 15 วัน นับแต่วันที่เกิด    
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ 1. บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง กรณีบุคคลที่จะแจ้งก�รเกิดยังไม่บรรลุนิติภ�วะ  
       2. ผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งก�รเกิด แจ้งก�รเกิดด้วยตนเอง

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบหลักฐ�นต่�งๆ ของผู้แจ้ง  
2. กรณีที่น�ยทะเบียนที่รับแจ้งมิใช่น�ยทะเบียน
   แห่งท้องที่ที่บุคคลนั้นเกิด ให้น�ยทะเบียน
   ตรวจหนังสือรับรองก�รเกิด (ท.ร.1/1) หรือผล
   ก�รตรวจ ดีเอ็นเอ ที่ตรวจพิสูจน์จ�กหน่วย
   ง�นของรัฐหรือสถ�นบันที่มีคว�มน่�เชื่อถือ 
   ซึ่งแสดงคว�มสัมพันธ์ก�รเป็นบิด�หรือม�รด�
   ของบุคคลที่เกิด และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่
   ปร�กฎชื่อบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครอง ของที่
   เกิด ซึ่งต้องเป็นทะเบียนบ้�นในเขตท้องที่
   สำ�นักทะเบียนที่แจ้งเกิด 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่หน่วยง�นของกระทรวงพัฒน�
สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับตัวเด็ก
นั้นไว้ตั้งอยู่  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รเกิด (เด็กในสภ�พแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงส�ซึ่ง
    ถูกทอดทิ้ง) (ระเบียบฯ ข้อ 59)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอ�ยุต่ำ�กว่� 7 ปี 
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�หน้�ที่ของกระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ ที่รับตัวเด็กไว้

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของ
   ผู้แจ้งแสดง
2. ตรวจสอบร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลทะเบียน
   ร�ษฎรว่�มีก�รแจ้งก�รเกิดและร�ยก�รบุคคล 
   ของเด็กที่ขอแจ้งก�รเกิดในทะเบียนบ้�นแห่งอื่น
   หรือไม่สำ�นักทะเบียนที่แจ้งเกิด 
3. สอบสวนผู้แจ้งและพย�นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
   ให้ทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติของเด็ก 
   และบิด�ม�รด�
4. ออกใบรับแจ้งก�รเกิด (ท.ร.100) ให้กับผู้แจ้ง 
   ก�รเกิด(ขั้นตอน 1-4 ใช้ระยะเวล� 15 น�ที) 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 90 วัน (หม�ยเหตุ : ดำ�เนินก�รโดยใช้กฎกระทรวงกำ�หนดหลัก
เกณฑ์และวิธีก�รพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่  
ไม่ปร�กฏบุพก�รีหรือบุพก�รีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 ซึ่งกำ�หนดให้ใช้คว�มละเอียดรอบคอบในก�ร
ตรวจสอบสถ�นะ สัญช�ติ ของผู้เกิด)      

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. บัตรประจำ�ตัว หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว ของบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้�มี) 
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ที่มีชื่อบิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองของเด็ก (ถ้�มี)   
5. หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)        
6. หนังสือรับรองก�รเกิด ต�มแบบ ท.ร.1/1 (กรณีเด็กเกิดในสถ�นพย�บ�ล)   
7. ผลก�รตรวจ ดีเอ็นเอ (กรณีแจ้งเกิดต่�งสำ�นักทะเบียนและไม่มีหนังสือรับรองก�รเกิด) 

ค่าธรรมเนียม  
   - กรณีแจ้งต่อน�ยทะเบียนท้องที่อื่น เสียค่�ธรรมเนียมฉบับละ 20 บ�ท   
     
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 90 วัน (หม�ยเหตุ : ดำ�เนินก�รโดยใช้กฎกระทรวงกำ�หนด
หลักเกณฑ์และวิธีก�รพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือ
เด็กที่ไม่ปร�กฏบุพก�รีหรือบุพก�รีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 ซึ่งกำ�หนดให้ใช้คว�มละเอียดรอบคอบใน
ก�รตรวจสอบสถ�นะ สัญช�ติ ของผู้เกิด) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง         
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของสถ�นสงเคร�ะห์ที่ที่เรียกชื่อเป็นอย่�งอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ของแจ้งก�รเกิดไว้  
3. บันทึกก�รรับตัวเด็กซึ่งจัดทำ�โดยพนักง�นฝ่�ยปกครองหรือตำ�รวจ หรือเจ้�หน้�ที่ของ
   กระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับตัวเด็กจ�กผู้พบเด็ก 
4. หลักฐ�นก�รรับตัวเด็กของหน่วยง�นที่รับตัวเด็กไว้ 
5. รูปถ่�ยของเด็ก ขน�ด 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป 
6. หลักฐ�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งพย�นเอกส�รและวัตถุพย�น (ถ้�มี)    
       
ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

5. ตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ของประเด็นก�ร
   สอบสวนพย�นบุคคลและรวบรวมหลักฐ�น 
   พร้อมเสนอคว�มเห็นไปยังน�ยอำ�เภอท้องที่
   ภ�ยใน  60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งก�รเกิดโดย
   ให้สรุปคว�มเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบว่�
   เด็กที่ขอแจ้งก�รเกิดเป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักร 
   หรือไม่ เป็นผู้มีสัญช�ติไทย หรือไม่ได้สัญช�ติ
   ไทย หรือไม่ส�ม�รถยืนยันสถ�นะก�รเกิด
   และสัญช�ติของเด็ก  
6. น�ยอำ�เภอต้องพิจ�รณ�และแจ้งผลให้น�ย
   ทะเบียนทร�บภ�ยใน 30 วัน
7. กรณีผลก�รพิจ�รณ�ระบุว่�เด็กที่แจ้งเกิดเป็นผู้ที่
   เกิดในร�ชอ�ณ�จักรและเป็นผู้มีสัญช�ติไทย ให้
   น�ยทะเบียนออกสูติบัตร ท.ร.1 หรือ ท.ร.2
   แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้แจ้ง โดยลงร�ยก�รเกี่ยวกับ
   เด็ก บิด�และม�รด�เท่�ที่ทร�บ  
8. ถ้�ผลก�รพิจ�รณ�ระบุว่�เด็กที่แจ้งก�รเกิดเป็นผู้
   ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรและไม่ได้รับสัญช�ติไทย
   ให้ออกสูติบัตร ท.ร.3 ให้แก่ผู้แจ้งโดยลงร�ยก�ร
   เกี่ยวกับเด็ก บิด�และม�รด� เท่�ที่ทร�บ  
9. เพิ่มชื่อเด็กเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร.14 หรือ ท.ร.
   13 ของ สถ�นสงเคร�ะห์แล้วแต่กรณี (ระยะ
    เวล�ดำ�เนินก�ร 90 วัน)  
10. กรณีน�ยอำ�เภอแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ว่�เด็กที่
    แจ้งก�รเกิดไม่ได้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรและไม่ได้
    รับสัญช�ติไทย หรือไม่อ�จพิสูจน์สถ�นะก�ร
    เกิดและสัญช�ติของเด็กได้ ให้น�ยทะเบียนจัด
    ทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก) ให้เด็กเป็นบุคคล
    ประเภท 0 โดยใช้เลขที่บ้�นของสถ�น  
    สงเคร�ะห์  
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4. ออกใบรับแจ้งก�รเกิด (ท.ร.100) ให้กับผู้แจ้ง
   ก�รเกิด (ขั้นตอนที่ 1-4 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 
   15 น�ที) 
5. ตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ของประเด็นก�ร
   สอบสวนพย�นบุคคลและ รวบรวมหลักฐ�น 
   พร้อมเสนอคว�มเห็นไปยังน�ยอำ�เภอท้องที่
   ภ�ยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งก�รเกิด
   โดยให้สรุปคว�มเห็นพร้อมระบุเหตุผล  
   ประกอบว่�เด็กที่ขอแจ้งก�รเกิดเป็นผู้เกิดใน
   ร�ชอ�ณ�จักรหรือไม่ เป็นผู้มี สัญช�ติไทย 
   หรือไม่ได้สัญช�ติไทย หรือไม่ส�ม�รถยืนยัน
   สถ�นะก�รเกิด และสัญช�ติของเด็ก  
6. น�ยอำ�เภอต้องพิจ�รณ�และแจ้งผลให้น�ย
   ทะเบียนทร�บ ภ�ยใน 30 วัน 
7. กรณีผลก�รพิจ�รณ�ระบุว่�เด็กที่แจ้งเกิดเป็น
   ผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักร และเป็นผู้มีสัญช�ติ
   ไทย ให้น�ยทะเบียนออกสูติบัตร ท.ร.1 หรือ 
   ท.ร.2 แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้แจ้ง โดยลงร�ยก�ร
   เกี่ยวกับเด็ก บิด�และม�รด� เท่�ที่ทร�บ 
8. ถ้�ผลก�รพิจ�รณ�ระบุว่�เด็กที่แจ้งก�รเกิด
   เป็นผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักร และไม่ได้รับ
   สัญช�ติไทย ให้ออกสูติบัตร ท.ร.๓ ให้แก่ผู้แจ้ง
   โดยลงร�ยก�รเกี่ยวกับเด็ก บิด�และม�รด� 
   เท่�ที่ทร�บ  
9. เพิ่มชื่อเด็กเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร.14 หรือ 
   ท.ร.13 ของสถ�นสงเคร�ะห์แล้วแต่กรณี
10. กรณีน�ยอำ�เภอแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ว่�เด็กที่
     แจ้งก�รเกิดไม่ได้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรและ
     ไม่ได้รับสัญช�ติไทย หรือไม่อ�จพิสูจน์
     สถ�นะก�ร เกิดและสัญช�ติของเด็กได้ ให้
     น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก) 
     ให้เด็กเป็นบุคคลประเภท 0 โดยใช้เลขที่
     บ้�นของสถ�นสงเคร�ะห์  

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่หน่วยง�นที่อุปก�ระหรือสงเคร�ะห์
เด็กตั้งอยู่ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รเกิด (เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปร�กฎบุพก�รี หรือ   
   บุพก�รีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในก�รอุปก�ระของ ของหน่วยง�นของรัฐ   
   หรือหน่วยง�นเอกชนที่จดทะเบียนต�ม กฎหม�ยโดยมี  
   วัตถุประสงค์เพื่อก�รช่วยเหลือเด็ก) (ระเบียบฯ ข้อ 59/1) 
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. เด็กที่จะแจ้งเกิด ต้องมีอ�ยุต่ำ�กว่� 18 ปี     
2. ผู้แจ้ง ได้แก่ หัวหน้�หน่วยง�นของรัฐหรือหน่วยง�นเอกชนที่สงเคร�ะห์ช่วยเหลือเด็กต�ม
ร�ยชื่อหน่วยง�นที่กระทรวงมห�ดไทย ประก�ศกำ�หนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย 

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
   แสดง   
2. ตรวจสอบร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลทะเบียน
   ร�ษฎรว่�มีก�รแจ้งก�รเกิดและร�ยก�รบุคคล
   ของเด็กที่ขอแจ้งก�รเกิดในทะเบียนบ้�นแห่ง
   อื่นหรือไม่   
3. สอบสวนผู้แจ้งและพย�นบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้
   ทร�บข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประวัติของเด็ก และ
   บิด�ม�รด�  

    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น  
   ที่หน่วยง�นสำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�ม  
   มั่นคงของมนุษย์ ที่รับตัวเด็กไว้ตั้งอยู่
2. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ หรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 
   ที่หน่วยง�นหน่วยง�นของรัฐหรือหน่วยง�น
   เอกชนที่สงเคร�ะห์ช่วยเหลือเด็กต�มร�ยชื่อ
   หน่วยง�นที่กระทรวงมห�ดไทยประก�ศกำ�หนด 

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  กฎกระทรวงก�รพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติของเด็กซึ่ง  
   ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปร�กฎบุพก�รีหรือบุพ�กรี 
   ทอดทิ้ง พ.ศ. 2551   
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่         
1. กรณีเด็กในสภ�พแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงส�ซึ่งถูกทอดทิ้ง ได้แก่ เจ้�หน้�ที่ของกระทรวง
   พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ ที่รับตัวเด็กไว้   
2. เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปร�กฎบุพก�รี หรือบุพก�รีทอดทิ้งซึ่งอยู่ในก�รอุปก�ระของของหน่วย
   ง�นของรัฐหรือหน่วยง�นเอกชนที่ จดทะเบียนต�มกฎหม�ยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�รช่วย
   เหลือเด็ก ได้แก่ หัวหน้�หน่วยง�น หรือผู้ได้รับมอบหม�ย

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 90 วัน (หม�ยเหตุ : ดำ�เนินก�รโดยใช้กฎกระทรวงกำ�หนดหลัก
เกณฑ์และวิธีก�รพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่  
ไม่ปร�กฏบุพก�รีหรือบุพก�รีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 ซึ่งกำ�หนดให้ใช้คว�มละเอียดรอบคอบในก�ร
ตรวจสอบสถ�นะ สัญช�ติ ของผู้เกิด)      

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของสถ�นสงเคร�ะห์ที่ที่เรียกชื่อเป็นอย่�งอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ของแจ้งก�รเกิดไว ้
3. หลักฐ�นก�รรับตัวเด็กของหน่วยง�นที่รับตัวเด็กไว้    
4. รูปถ่�ยของเด็ก ขน�ด 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป     
5. หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)       
6. หลักฐ�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งพย�นเอกส�รและวัตถุพย�น (ถ้�มี)  

ค่าธรรมเนียม    - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม      
  
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 90 วัน (หม�ยเหตุ : ดำ�เนินก�รโดยใช้กฎกระทรวงกำ�หนดหลัก
เกณฑ์และวิธีก�รพิสูจน์สถ�นะก�รเกิดและสัญช�ติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่  
ไม่ปร�กฏบุพก�รีหรือบุพก�รีทอดทิ้ง พ.ศ. 2551 ซึ่งกำ�หนดให้ใช้คว�มละเอียดรอบคอบในก�ร
ตรวจสอบสถ�นะ สัญช�ติ ของผู้เกิด)       
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของสถ�นสงเคร�ะห์ที่ที่เรียกชื่อเป็นอย่�งอื่นซึ่งรับตัวเด็กที่ของแจ้งก�รเกิดไว ้ 
3. บันทึกก�รรับตัวเด็กซึ่งจัดทำ�โดยพนักง�นฝ่�ยปกครองหรือตำ�รวจ หรือเจ้�หน้�ที่ของ
   กระทรวงพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ที่ได้รับตัวเด็กจ�กผู้พบเด็ก (ถ้�มี)  
4. หลักฐ�นก�รรับตัวเด็กของหน่วยง�นที่รับตัวเด็กไว้  
5. รูปถ่�ยของเด็ก ขน�ด 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป  
6. หลักฐ�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กทั้งพย�นเอกส�รและวัตถุพย�น (ถ้�มี)    
 
ค่าธรรมเนียม    - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม      
  
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของพย�นเอกส�รและ
   คว�มครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็นก�ร
   สอบสวนพย�นบุคคล 
2. ตรวจสอบคว�มสมบูรณ์ของประเด็นก�ร
   สอบสวนพย�นบุคคลและรวบรวมหลักฐ�น 
   พร้อมเสนอคว�มเห็นไปยังน�ยอำ�เภอท้องที่
   ภ�ยใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งก�รเกิด
   โดยให้สรุปคว�มเห็นพร้อมระบุเหตุผลประกอบ 
   ว่�เด็กท่ีขอแจ้งก�รเกิดเป็นผู้เกิดในร�ชอ�ณ�จักร
   หรอืไม่ เป็นผู้มีสัญช�ติไทย หรือไม่ได้สัญช�ติไทย 
   หรือไม่ส�ม�รถยืนยัน สถ�นะก�รเกิด และ
   สัญช�ติของเด็ก (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 60 วัน)
3. น�ยอำ�เภอต้องพิจ�รณ�และแจ้งผลให้น�ย
   ทะเบียนทร�บ (ระยะเวล�พิจ�รณ� 30 วัน 
4. กรณีผลก�รพิจ�รณ�ระบุว่�เด็กที่แจ้งเกิดเป็น
   ผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรและเป็นผู้มีสัญช�ติไทย 
   ให้น�ยทะเบียนออกสูติบัตร ท.ร.1 หรือ ท.ร.2
   แล้วแต่กรณีให้แก่ผู้แจ้ง โดยลงร�ยก�รเกี่ยว  
   กับเด็ก บิด�และม�รด� เท่�ที่ทร�บ  
5. ถ้�ผลก�รพิจ�รณ�ระบุว่�เด็กที่แจ้งก�รเกิด
   เป็นผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักร และไม่ได้รับ
   สัญช�ติไทย ให้ออกสูติบัตร ท.ร.3 ให้แก่ผู้แจ้ง
   โดยลงร�ยก�รเกี่ยวกับเด็ก บิด�และม�รด� 
   เท่�ที่ทร�บ 
6. เพิ่มชื่อเด็กเข้�ในทะเบียนบ้�น ท.ร.14 หรือ 
   ท.ร.13 ของสถ�นสงเคร�ะห์แล้วแต่กรณี
7. กรณีน�ยอำ�เภอแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ว่�เด็กที่
   แจ้งก�รเกิดไม่ได้เกิดในร�ชอ�ณ�จักรและไม่
   ได้รับสัญช�ติไทย หรือไม่อ�จพิสูจน์สถ�นะ
   ก�รเกิดและสัญช�ติของเด็กได้ ให้น�ย
   ทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38 ก) ให้
   เด็กเป็นบุคคลประเภท 0 โดยใช้เลขที่บ้�นของ
   สถ�นสงเคร�ะห์ 

 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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3. สอบสวนบิด�ม�รด�ผู้ให้กำ�เนิดหรือผู้ปกครอง
   ที่อุปก�ระเลี้ยงดูของผู้ขอหนังสือรับรองก�ร
   เกิด (ถ้�มี) และพย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือเพื่อ
   ให้ก�รรับรองเรื่องสถ�นที่เกิด และประวัติ
   คว�มเป็นม�ของบิด�และม�รด�ผู้ให้กำ�เนิด 
4. ในกรณีผู้ขอหนังสือรับรองก�รเกิดมีถิ่นที่เกิด
   ในเขตพื้นที่สำ�นักทะเบียน อื่นและผู้ขอไม่อ�จ
   นำ�พย�นหลักฐ�น หรือพย�นบุคคลม�ให้น�ย
   ทะเบียน ที่รับคำ�ขอสอบสวนได้ ให้น�ยทะเบียน
   ที่รับคำ�ขอส่งประเด็นไปให้ น�ยทะเบียนอำ�เภอ
   หรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
   และสวบสวนแทน  (ไม่นับรวมระยะเวล�ใน
   ก�รสอบสวน)                        
5. ตรวจสอบหลักฐ�นและพย�นบุคคล เสนอ 
   น�ยทะเบียนอำ�เภอหรือ น�ยทะเบียนท้องถิ่น                           
6. น�ยทะเบียนอำ�เภอ หรือน�ยทะเบียนท้องถิ่น 
   พิจ�รณ� (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน) 

 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน       
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง         
2. รูปถ่�ยของเด็ก ขน�ด 2 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป     
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนประวัติ เช่น ท.ร.38 , ท.ร.38/1 , ท.ร.38 ก , ท.ร. 38 ขเป็นต้น  
4. หลักฐ�นที่แสดงว่�เป็นผู้ที่เกิดในร�ชอ�ณ�จักรไทย (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�นลงบัญชีทห�รกอง
   เกิน (ก�รขึ้นทะเบียนทห�ร) ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว เป็นต้น  
        
ค่าธรรมเนียม    - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม      
  
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

1. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น

   แห่งที่ผู้นั้นเกิด  

2. สำ�นักทะเบียนอำ�ภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่นที่

   ผู้ร้องมีชื่อ อยู่ในทะเบียนบ้�น 

3. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนแห่ง

   ท้องที่ที่มีภูมิลำ�เน�อยู่ปัจจุบัน  

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)

ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอหนังสือรับรองก�รเกิด ต�มม�ตร� 20/1 แห่ง พ.ร.บ.
   ก�รทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2534  
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ ผู้ร้อง หรือผู้ได้รับมอบอำ�น�จ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของพย�นเอกส�รและ
   คว�มครบถ้วนสมบูรณ์ของประเด็นก�ร
   สอบสวนพย�นบุคคล   
2. สอบสวนผู้ยื่นคำ�ขอให้ปร�กฎร�ยละเอียด
   เกียวกับบิด�ม�รด� สัญช�ติ ของบิด�ม�รด� 
   สถ�นที่เกิด จำ�นวนพี่น้องร่วมบิด�ม�รด� 
   และที่อยู่ปัจจุบัน  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ตัวอย่างแบบฟอร์มตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวมระย
   ะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบเอกส�ร
   จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่
   กำ�หนด       
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. บัตรประจำ�ตัวของคนต�ย (ถ้�มี)       
3. หนังสือรับรองก�รต�ยต�มแบบ ท.ร.4/1 (กรณีคนต�ยในสถ�นพย�บ�ล)   
4. ใบแจ้งก�รต�ยต�มแบบ ท.ร.4 ตอนหน้� (กรณีแจ้งต่อกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น)  
5. ร�ยง�นก�รชันสูตรของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจหรือหน่วยง�นนิติเวช (กรณีต�ยผิดธรรมช�ติ หรือ
   ต�ยโดยไม่ทร�บส�เหตุ)       
6. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่คนต�ยที่มีชื่อและร�ยก�รบุคคล (ถ้�มี)   
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม      
  
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น

แห่งท้องที่ที่ต�ย  

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)

ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งต�ย (กรณีคนต�ยในท้องที่ ต�ยในบ้�นหรือต�ย
   นอกบ้�น) (ระเบียบฯ ข้อ 61 , ข้อ 63) 
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผู้แจ้ง ได้แก่   1. เจ้�บ้�นที่มีคนต�ย กรณีคนต�ยในบ้�น (รวมถึงสถ�นพย�บ�ล) ห�กไม่มีเจ้�
         บ้�นให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง       
      2. บุคคลที่ไปกับผู้ต�ยหรือผู้พบศพ กรณีต�ยนอกบ้�น   

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. สอบถ�มผู้แจ้งเกี่ยวกับก�รจัดก�รศพว่� จะ
   เก็บ ฝัง เผ� หรือทำ�ล�ยและสถ�นที่จัดก�รศพ 
   เพื่อลงร�ยก�รในใบรับแจ้งก�รต�ยหรือ
   มรณบัตร  
3. ออกมรณบัตร (ท.ร.4)  
4. จำ�หน่�ยร�ยก�รคนต�ยในทะเบียนบ้�นและ  
   สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ฉบับเจ้�บ้�นโดยประทับ
   คำ�ว่� “ต�ย” สีแดงไว้หน้�ร�ยก�รคนต�ย
5. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐ�น 
   ประกอบก�รแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง (ขั้นตอนที่ 1-5 
   ใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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6. ถ้�คนต�ยมีชื่อในทะเบียนบ้�นหรือทะเบียนบ้�น
   กล�งของสำ�นักทะเบียนที่แจ้งก�รต�ย ให้น�ย
   ทะเบียนจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลของคนต�ยใน
   ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นและฐ�นข้อมูลก�ร
   ทะเบียนร�ษฎร แต่ถ้�คนต�ย มีชื่อในทะเบียน
   บ้�นหรือทะเบียนบ้�นกล�งของสำ�นักทะเบียนอื่น  
   ให้น�ยทะเบียนส่งมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยัง
   สำ�นักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำ�เนินก�ร
   จำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคล  
7. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐ�นประกอบ
   ก�รแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง(ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15น�ที) 

 

ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 1 วัน (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวมระยะ
   เวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับ
   รวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบ
   เอกส�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
   น�ยทะเบียน)    
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. บัตรประจำ�ตัวของคนต�ย (ถ้�มี)       
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่มีชื่อคนต�ย (ถ้�มี)     
4. หนังสือรับรองก�รต�ยต�มแบบ ท.ร.4/1 ของสถ�นพย�บ�ล ท่ีคนต�ยเข้�รับก�รรักษ�ก่อนต�ย หรือ  
5. ผลตรวจส�รพันธุกรรม (DNA) ที่ส�ม�รถบ่งบอกตัวบุคคลของคนต�ย    
6. พย�นหลักฐ�นอื่น (ถ้�มี) เช่น รูปถ่�ยง�นศพของคนต�ย     
  
ค่าธรรมเนียม    - ค่�ธรรมเนียม 20 บ�ท      
  
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ศพอยู่ หรือมีก�รจัดก�รศพโดยก�รเก็บ ฝัง เผ� 
หรือทำ�ล�ย 

  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รแจ้งต�ย (กรณีคนต�ยในท้องที่สำ�นักทะเบียนอื่น) 
   (ระเบียบฯ ข้อ 64/1)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�บ้�นของบ้�นที่มีก�รต�ย บุคคลที่ไปกับผู้ต�ยขณะต�ย ผู้พบศพ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหม�ยจ�กบุคคลดังกล่�ว

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง 
2. สอบสวนร�ยก�รบุคคลของคนต�ยในฐ�นข้อมูล
   ก�รทะเบียนร�ษฎร  
3. เปรียบเทียบปรับ (กรณีก�รแจ้งก�รต�ยภ�ยใน 
  1 ปีนับแต่วันถัด จ�กวันที่ต�ย)  
4. สอบสวนผู้แจ้งให้ทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส�เหตุ
   ที่ไม่แจ้งก�รต�ย ที่สำ�นักทะเบียนท้องที่ที่ก�ร
   ต�ยหรือพบศพ ประวัติ และภูมิลำ�เน�ของ
   คนต�ยคว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้แจ้งกับคนต�ย 
   ก�รจัดก�รศพ และสถ�นที่จัดก�รศพ  
5. ออกมรณบัตร ท.ร.4 ที่แจ้งก�รต�ย ให้
น�ยทะเบียนจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลของคนต�ยใน 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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5. เปรียบเทียบปรับ (กรณีแจ้งก�รต�ยภ�ยใน 1 ปี
   นับแต่วันถัดจ�กวันที่ต�ย)  
6. สอบสวนพย�นบุคคลท่ีน่�เช่ือถือซ่ีงรู้เห็นก�รต�ย
7. ออกมรณบัตร ท.ร.4 โดยระบุข้อคว�มซ้�ยมือว่� 
  “เกินกำ�หนด”  
8. ถ้�คนต�ยมีชื่อในทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนบ้�น
   กล�งของสำ�นัก ทะเบียนที่แจ้งก�รต�ย ให้น�ย
   ทะเบียนจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลของคนต�ย
   ในทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นและฐ�นข้อมูลก�ร
   ทะเบียนร�ษฎร แต่ถ้�คนต�ยมีชื่อในทะเบียน
   บ้�นหรือทะเบียนบ้�นกล�งสำ�นักทะเบียนอื่น 
   ให้น�ยทะเบียนส่งมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยัง
   สำ�นักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำ�เนินก�ร
   จำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคล  
9. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐ�นประกอบ
   ก�รแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง ขั้นตอนที่ 1-9 ระยะเวล�
   ดำ�เนินก�ร 30 วัน)  

ระยะเวลา
 ดำ�เนินก�รภ�ยในระยะเวล� 30 วัน      
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. บัตรประจำ�ตัวของคนต�ย (ถ้�มี)       
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่มีชื่อคนต�ย (ถ้�มี)     
4. หนังสือรับรองก�รต�ยต�มแบบ ท.ร.4/1 ของสถ�นพย�บ�ล ท่ีคนต�ยเข้�รับก�รรักษ�ก่อนต�ย หรือ  
5. ผลตรวจส�รพันธุกรรม (DNA) ที่ส�ม�รถบ่งบอกตัวบุคคลของคนต�ย    
6. พย�นหลักฐ�นอื่น (ถ้�มี) เช่น รูปถ่�ยง�นศพของคนต�ย     
  
ค่าธรรมเนียม    - ค่�ธรรมเนียม 20 บ�ท      
  
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียน
   ท้องถิ่นที่ต�ย  
2. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นักทะเบียนนท้องถิ่นที่
   ศพอยู่ หรือมีก�รจัดก�รศพโดยก�รเก็บ ฝัง 
   เผ� หรือทำ�ล�ย  

   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รต�ยเกินกำ�หนด และกรณีก�รรับแจ้งก�รต�ยเกิน  
   กำ�หนดสำ�นักทะเบียนอื่น    
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�บ้�นของบ้�นที่มีก�รต�ย บุคคลที่ไปกับผู้ต�ยขณะต�ย ผู้พบศพ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหม�ย

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจหลักฐ�นของผู้แจ้ง  
2. ตรวจสอบร�ยก�รบุคคลของคนต�ยในฐ�นข้อมูล
   ก�รทะเบียนร�ษฎร  
3. สอบสวนผู้แจ้งให้ทร�บถึงส�เหตุที่ไม่แจ้งก�ร
   ต�ยภ�ยใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวล�ที่ต�ยหรือพบ
   ศพ และก�รจัดก�รศพว่� จะเก็บ ฝัง เผ� หรือ
   ทำ�ล�ย และสถ�นที่จัดก�รศพเพื่อลงร�ยก�รใน
   มรณบัตร  
4. สอบสวนผู้แจ้งให้ทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส�เหตุ
   ที่ไม่แจ้งก�รต�ย ที่สำ�นักทะเบียนท้องที่ที่มีก�ร
   ต�ยหรือพบศพ ประวัติภูมิลำ�เน�ของคนต�ย
   คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้แจ้งกับคนต�ย ก�รจัด
   ก�รศพ และสถ�นที่จัดก�รศพ (กรณีแจ้ง
   สำ�นักทะเบียนอื่น)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
1. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียน
   ท้องถิ่นที่ต�ย    
2. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นักทะเบียนนท้องถิ่น
   ที่ศพอยู่หรือมีก�รจัดก�รศพโดยก�รเก็บ ฝัง   
   เผ� หรือทำ�ล�ย)    

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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5. เปรียบเทียบปรับ (กรณีแจ้งก�รต�ยภ�ยใน 1 ปี
   นับแต่วันถัดจ�กวันที่ต�ย)  
6. สอบสวนพย�นบุคคลท่ีน่�เช่ือถือซ่ีงรู้เห็นก�รต�ย
7. ออกมรณบัตร ท.ร.4 โดยระบุข้อคว�มซ้�ยมือว่� 
  “เกินกำ�หนด”  
8. ถ้�คนต�ยมีชื่อในทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนบ้�น
   กล�งของสำ�นัก ทะเบียนที่แจ้งก�รต�ย ให้น�ย
   ทะเบียนจำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคลของคนต�ย
   ในทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นและฐ�นข้อมูลก�ร
   ทะเบียนร�ษฎร แต่ถ้�คนต�ยมีชื่อในทะเบียน
   บ้�นหรือทะเบียนบ้�นกล�งสำ�นักทะเบียนอื่น 
   ให้น�ยทะเบียนส่งมรณบัตร ตอนที่ 2 ไปยัง
   สำ�นักทะเบียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำ�เนินก�ร
   จำ�หน่�ยร�ยก�รบุคคล  
9. มอบมรณบัตร ตอนที่ 1 และหลักฐ�นประกอบ
   ก�รแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง ขั้นตอนที่ 1-9 ระยะเวล�
   ดำ�เนินก�ร 30 วัน)  

ระยะเวลา
 ดำ�เนินก�รภ�ยในระยะเวล� 30 วัน      
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. บัตรประจำ�ตัวของคนต�ย (ถ้�มี)       
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่มีชื่อคนต�ย (ถ้�มี)     
4. หนังสือรับรองก�รต�ยต�มแบบ ท.ร.4/1 ของสถ�นพย�บ�ล ท่ีคนต�ยเข้�รับก�รรักษ�ก่อนต�ย หรือ  
5. ผลตรวจส�รพันธุกรรม (DNA) ที่ส�ม�รถบ่งบอกตัวบุคคลของคนต�ย    
6. พย�นหลักฐ�นอื่น (ถ้�มี) เช่น รูปถ่�ยง�นศพของคนต�ย     
  
ค่าธรรมเนียม    - ค่�ธรรมเนียม 20 บ�ท      
  
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียน
   ท้องถิ่นที่ต�ย  
2. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นักทะเบียนนท้องถิ่นที่
   ศพอยู่ หรือมีก�รจัดก�รศพโดยก�รเก็บ ฝัง 
   เผ� หรือทำ�ล�ย  

   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รต�ยเกินกำ�หนด และกรณีก�รรับแจ้งก�รต�ยเกิน
   กำ�หนดสำ�นักทะเบียนอื่น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�บ้�นของบ้�นที่มีก�รต�ย บุคคลที่ไปกับผู้ต�ยขณะต�ย ผู้พบศพ หรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหม�ย

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจหลักฐ�นของผู้แจ้ง  
2. ตรวจสอบร�ยก�รบุคคลของคนต�ยในฐ�นข้อมูล
   ก�รทะเบียนร�ษฎร  
3. สอบสวนผู้แจ้งให้ทร�บถึงส�เหตุท่ีไม่แจ้งก�รต�ย 
   ภ�ยใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวล�ที่ต�ยหรือพบศพ  
   และก�รจัดก�รศพว่�จะเก็บ ฝัง เผ�หรือทำ�ล�ย 
   และสถ�นท่ีจัดก�รศพเพ่ือลงร�ยก�รในมรณบัตร
4. สอบสวนผู้แจ้งให้ทร�บข้อเท็จจริงเกี่ยวกับส�เหตุ
   ที่ไม่แจ้งก�รต�ย ที่สำ�นักทะเบียนท้องที่ที่มีก�ร
   ต�ยหรือพบศพ ประวัติภูมิลำ�เน�ของคนต�ย 
   คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้แจ้งกับคนต�ย ก�รจัดก�ร
   ศพ และสถ�นท่ีจัดก�รศพ (กรณีแจ้งสำ�นัก
   ทะเบียนอ่ืน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
1. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียน
   ท้องถิ่นที่ต�ย    
2. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นักทะเบียนนท้องถิ่น
   ที่ศพอยู่หรือมีก�รจัดก�รศพโดยก�รเก็บ ฝัง   
   เผ� หรือทำ�ล�ย)    

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบเอกส�ร
   จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
   ทะเบียน)       
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่ 
   กำ�หนด       
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. เอกส�รที่เกี่ยวข้องกับคนต�ย (ถ้�มี) 
    
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       
 
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่ต�ย  
 

   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งต�ย (กรณีไม่ทร�บว่�ผู้ต�ยเป็นใคร) (ระเบียบฯ ข้อ 65)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผู้แจ้ง ได้แก่ 1. เจ้�บ้�นที่มีคนต�ย กรณีคนต�ยในบ้�น (รวมถึงสถ�นพย�บ�ล) ห�กไม่มี
       เจ้�บ้�นให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง       
    2. บุคคลที่ไปกับผู้ต�ยหรือผู้พบศพ กรณีต�ยนอกบ้�น   

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. สอบสวนผู้แจ้งเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ที่มีก�รต�ย
   และสถ�นที่เกิดเหตุ ลักษณะท�งก�ยภ�พของ
   คนต�ย คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้แจ้งกับคนต�ย
3. สอบถ�มผู้แจ้งเกี่ยวกับก�รจัดก�รศพว่� จะเก็บ 
   ฝัง เผ�หรือทำ�ล�ย และสถ�นที่จัดก�รศพ เพื่อ
   ลงร�ยก�รในใบรับแจ้งก�รต�ย  
4. ออกใบรับแจ้งก�รต�ยต�มแบบ ท.ร.4 ตอนหน้� 
   ให้ผู้แจ้ง โดยรอก�ร ออกมรณบัตรไว้จนกว่�จะ
   ทร�บว่�คนต�ยเป็นใคร จึงจะออกมรณบัตรได้
   (ข้ันตอนท่ี 1-4 ใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบเอกส�ร
   จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
   ทะเบียน)       
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่ 
   กำ�หนด       
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่มีชื่อคนต�ย (ถ้�มี)     
3. หลักฐ�นอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต�ย (ถ้�มี)       
   
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่ต�ย  
 

   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งต�ย (กรณีมีเหตุเชื่อว่�มีก�รต�ยแต่ไม่พบศพ)   
   (ระเบียบฯ ข้อ 66)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผู้แจ้ง ได้แก่ 1. เจ้�บ้�นที่มีคนต�ย กรณีคนต�ยในบ้�น (รวมถึงสถ�นพย�บ�ล) ห�กไม่มี
       เจ้�บ้�นให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง       
    2. บุคคลที่ไปกับผู้ต�ยหรือผู้พบศพ กรณีต�ยนอกบ้�น   

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. สอบสวนผู้แจ้งเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ที่มีก�รต�ย
   และสถ�นที่เกิดเหตุ ลักษณะท�งก�ยภ�พของ
   คนต�ย คว�มสัมพันธ์ระหว่�งผู้แจ้งกับคนต�ย
3. สอบถ�มผู้แจ้งเกี่ยวกับก�รจัดก�รศพว่� จะเก็บ 
   ฝัง เผ�หรือทำ�ล�ย และสถ�นที่จัดก�รศพ เพื่อ
   ลงร�ยก�รในใบรับแจ้งก�รต�ย  
4. ออกใบรับแจ้งก�รต�ยต�มแบบ ท.ร.4 ตอนหน้� 
   ให้ผู้แจ้ง โดยรอก�ร ออกมรณบัตรไว้จนกว่�จะ
   ทร�บว่�คนต�ยเป็นใคร จึงจะออกมรณบัตรได้
   (ข้ันตอนท่ี 1-4 ใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที
5. กรณีคนต�ยมีชื่อในทะเบียนบ้�นของสำ�นัก
   ทะเบียนอื่นให้น�ยทะเบียนแจ้งเป็นหนังสือไปยัง
   สำ�นักทะเบียนนั้น เพื่อดำ�เนินก�รจำ�หน่�ย
   ร�ยก�ร บุคคลเช่นเดียวกัน  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 7 วัน หลังจ�กที่ได้รับแจ้งจ�กพนักง�นชันสูตรศพที่เกี่ยวข้อง  
(หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องห�รือข้อกฎหม�ย)     
  
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่มีชื่อคนต�ย (ถ้�มี)     
3. หลักฐ�นอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้ต�ย (ถ้�มี)       
   
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       
 
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่ต�ย  
 

   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งต�ย (กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่�จะต�ยด้วยโรค  
   ติดต่ออันตร�ยหรือต�ยโดยผิดธรรมช�ติ)(ระเบียบฯ ข้อ 68)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผู้แจ้ง ได้แก่ 1. เจ้�บ้�นที่มีคนต�ย กรณีคนต�ยในบ้�น (รวมถึงสถ�นพย�บ�ล) ห�กไม่มี
       เจ้�บ้�นให้ผู้พบศพเป็นผู้แจ้ง       
    2. บุคคลที่ไปกับผู้ต�ยหรือผู้พบศพ กรณีต�ยนอกบ้�น   

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. สอบสวนผู้แจ้งให้ทร�บมูลเหตุที่ทำ�ให้เชื่อว่�มี
   ก�รต�ยของบุคคลและคว�มสัมพันธ์ระหว่�ง
   ผู้แจ้งกับผู้ต�ย  
3. ออกใบรับแจ้งก�รต�ยต�มแบบ ท.ร.4 ตอนหน้� 
   ให้ผู้แจ้ง ไว้เป็นหลักฐ�น  
4. ทำ�หนังสือแจ้งพนักง�นเจ้�หน้�ที่ต�มกฎหม�ย
   ว่�ด้วยโรคติดต่ออันตร�ย หรือพนักง�นฝ่�ย
   ปกครองหรือตำ�รวจ เพื่อดำ�เนินก�รต�ม  
   อำ�น�จหน้�ที่ 
5. เมื่อได้รับแจ้งผลก�รพิจ�รณ�หรือผลก�รชันสูตร
   ศพจ�กพนักง�นที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงออก
6. จำ�หน่�ยร�ยก�รคนต�ยในสำ�เน�ทะเบียนบ้�น
   ฉบับเจ้�บ้�นและฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎร 
 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)        
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบเอกส�ร
   จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบส่ือส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด  
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. ใบมรณบัตร        
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       
 
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รเปลี่ยนแปลงก�รจัดก�รศพ (ระเบียบฯ ข้อ 69)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ประสงค์แจ้งเปลี่ยนแปลงก�รจัดก�รศพ  

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. บันทึกร�ยก�รเปลียนแปลงก�รจัดก�รศพลงใน
   มรณบัตร (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)        
2. กรณีเกิดปัญห�ระบบส่ือส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด  
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (เจ้�บ้�น)      
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้ได้รับมอบหม�ยและหนังสือมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น (กรณีมอบหม�ยให้
   แจ้งแทน)        
3. บัตรประจำ�ตัวของผู้ย้�ยที่อยู่ (ถ้�มี)      
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่จะแจ้งย้�ยออก  
5. ใบรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ต�มแบบ ท.ร.6 ตอนหน้� (กรณีแจ้งย้�ยกับกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น)  
        
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม        

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รย้�ยออก (ระเบียบฯ ข้อ 79)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย      
2. ดำ�เนินก�รแจ้งก�รย้�ยภ�ยใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้�นย้�ยออก

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. ลงร�ยก�รในใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ (ท.ร.6 สำ�หรับ
   ผู้ย้�ยที่มีชื่อและร�ยก�ร บุคคลในทะเบียนบ้�น 
   ท.ร.14 หรือ ท.ร.7 สำ�หรับผู้ย้�ยที่มีชื่อและ
   ร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น ท.ร.13 
3. จำ�หน่�ยร�ยก�รคนที่ย้�ยออกในทะเบียนบ้�น
   และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น โดย
   ประทับคำ�ว่� “ย้�ย” สีน้ำ�เงินไว้หน้�ร�ยก�ร
   บุคคลที่ย้�ยออก  
4. มอบใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ และหลักฐ�นประกอบ
   ก�รแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง (ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้ระยะ
  เวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล



66 67 

คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)        
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบเอกส�ร
   จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
   ทะเบียน)        
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่
   กำ�หนด        
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (เจ้�บ้�นหลังที่ย้�ยเข้�)     
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้ได้รับมอบหม�ยและหนังสือมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น (กรณีมอบหม�ยให้
   แจ้งแทน)        
3. บัตรประจำ�ตัวของผู้ย้�ยที่อยู่ (ถ้�มี)      
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่จะแจ้งย้�ยเข้�   
5. ใบรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ที่ได้ม�จ�กก�รย้�ยออก ซึ่งเจ้�บ้�นได้ลงชื่อยินยอมให้ย้�ยเข้�  
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่บ้�นหลังที่ย้�ยเข้�ตั้งอยู่  

   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รย้�ยเข้�อยู่ในบ้�น (ระเบียบฯ ข้อ 89)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย      
2. ดำ�เนินก�รแจ้งก�รย้�ยภ�ยใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้�นย้�ยออก

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. รับแจ้งก�รย้�ยเข้�ในใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่
3. เพิ่มชื่อบุคคลที่แจ้งย้�ยเข้�ในทะเบียนบ้�นและ
   สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น    
4. มอบใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ และหลักฐ�นประกอบ
   ก�รแจ้งคืนให้ผู้แจ้ง (ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้ระยะ
   เวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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3. จำ�หน่�ยร�ยก�รคนที่ย้�ยที่อยู่ในทะเบียนบ้�น
   และสำ�เน�ทะเบียนบ้�น ฉบับเจ้�บ้�นที่ย้�ยออก 
   โดยประทับคำ�ว่� “ย้�ย” สีน้ำ�เงินไว้หน้�ร�ยก�ร
   บุคคลที่ย้�ยออก  
4. เพิ่มชื่อบุคคลที่แจ้งย้�ยที่อยู่ในทะเบียนบ้�นและ
   สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ฉบับเจ้�บ้�นที่ย้�ยเข้�
   (ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 
   น�ที)

ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)        
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบเอกส�ร
   จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
   ทะเบียน)        
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่
   กำ�หนด        
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (เจ้�บ้�นหลังที่ย้�ยเข้�)     
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้ได้รับมอบหม�ยและหนังสือมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น (กรณีมอบหม�ยให้
   แจ้งแทน)        
3. บัตรประจำ�ตัวของผู้ย้�ยที่อยู่ (ถ้�มี)      
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่จะแจ้งย้�ยเข้�   
5. ใบรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ที่ได้ม�จ�กก�รย้�ยออก ซึ่งเจ้�บ้�นได้ลงชื่อยินยอมให้ย้�ยเข้�  
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม        

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่ผู้ย้�ยที่อยู่มีชื่อในทะเบียนบ้�น และ
บ้�นหลังที่จะย้�ยเข้�อยู่ตั้งอยู่ในเขตสำ�นักทะเบียน
เดียวกัน  

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รย้�ยออกและย้�ยเข้�ในเขตสำ�นักทะเบียน  
   เดียวกัน (ระเบียบฯ ข้อ 84
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. ผู้แจ้ง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย      
2. ดำ�เนินก�รแจ้งก�รย้�ยภ�ยใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้�นย้�ยออก

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
  รวมทั้งก�รแจ้งคว�มยินยอมของเจ้�บ้�นที่จะ
  ย้�ยเข้�  
2. ลงร�ยก�รในใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ (ท.ร.6 
   สำ�หรับผู้ย้�ยที่มีชื่อและ ร�ยก�รบุคคลใน
   ทะเบียนบ้�น ท.ร.14 หรือ ท.ร.7 สำ�หรับผู้
   ย้�ยที่มีชื่อ และร�ยก�รบุคคลในทะเบียนบ้�น   
   ท.ร.13) ทั้งร�ยก�รย้�ยออกและร�ยก�รย้�ยเข้� 

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที 
   (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวมระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)  
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน 
   (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, 
   ก�รตรวจสอบเอกส�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�ร
   พิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)        
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่
   กำ�หนด        
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. ใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ (ท.ร.6) 1 ฉบับ       
2. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (ตัวจริง)       
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น (บ้�นที่ประสงค์จะย้�ยเข้�)  1 ฉบับ    
4. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวเจ้�บ้�น พร้อมคำ�ยินยอมเป็นหนังสือ (กรณีไม่ม�แสดงตน) 1 ฉบับ (ถ้�มี)  
         
ค่าธรรมเนียม    - ค่�ธรรมเนียม 20 บ�ท      

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/ท้องถิ่นแห่งท้องที่ 
ที่บ้�นหลังที่จะย้�ยเข้�ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่  
(สำ�นักทะเบียนปล�ยท�ง)  

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รย้�ยปล�ยท�ง (ระเบียบฯ ข้อ 90)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้แจ้ง ได้แก่ ผู้ย้�ยที่อยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ผู้ประสงค์จะย้�ยที่อยู่แจ้งต่อน�ยทะเบียนผู้รับ
   แจ้งต�มแบบพิมพ์ที่กำ�หนด  
2. เรียกสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่ประสงค์
   จะแจ้งย้�ยเข้� พร้อมคำ�ยินยอมเป็นหนังสือของ
   เจ้�บ้�น  
3. ตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง 
4. เพิ่มชื่อผู้ย้�ยที่อยู่ลงในทะเบียนบ้�นของสำ�นัก
   ทะเบียนปล�ยท�งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อม
   ทั้งเพิ่มชื่อลงในสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น
   (ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 
   น�ที)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)        
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบเอกส�ร
   จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
   ทะเบียน)        
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่
   กำ�หนด        
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (เจ้�บ้�น)       
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้ได้รับมอบหม�ยและหนังสือมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น (กรณีมอบหม�ยให้แจ้งแทน)  
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่คนไปต่�งประเทศมีชื่ออยู ่    
4. หลักฐ�นก�รเดินท�งไปต่�งประเทศ (ถ้�มี)      
 
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่คนไปต่�งประเทศมีชื่อในทะเบียนบ้�น 

   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ของคนไปต่�งประเทศ (ระเบียบฯ ข้อ 87)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. ผู้แจ้งได้แก่  เจ้�บ้�นของบ้�นที่คนไปอยู่ต่�งประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น  
2. ดำ�เนินก�รแจ้งก�รย้�ยภ�ยใน 15 วันนับแต่วันที่ผู้อยู่ในบ้�นย้�ยเข้�อยู่ในบ้�น 

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. ลงร�ยก�รในใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ (ท.ร.6) โดย
   ให้หม�ยเหตุในใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ในช่องย้�ย
   ไปที่ ว่� “ไปต่�งประเทศ”  
3. จำ�หน่�ยร�ยก�รคนที่ย้�ยที่อยู่ในทะเบียนบ้�น
   และสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่ย้�ยออก 
   โดยประทับคำ�ว่� “ย้�ย” สีน้ำ�เงินไว้หน้�
   ร�ยก�รบุคคลที่ไปต่�งประเทศ  
4. เพิ่มชื่อบุคคลที่ไปต่�งประเทศในทะเบียนบ้�น
   ชั่วคร�วของสำ�นักทะเบียนและบันทึกในสำ�เน�
   ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นต�ม (3) ว่�“
   ทะเบียนบ้�น ชั่วคร�วลำ�ดับที่...” 
5. สำ�นักทะเบียนเก็บใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ไว้เป็น
   หลักฐ�น (ขั้นตอนที่ 1-5 ใช้ระยะเวล�ดำ�เนิน
   ก�ร 15 น�ที)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)        
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบเอกส�ร
   จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
   ทะเบียน)        
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่
   กำ�หนด        
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง (เจ้�บ้�น)       
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้ได้รับมอบหม�ยและหนังสือมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น (กรณีมอบหม�ยให้แจ้งแทน)  
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่คนไปต่�งประเทศมีชื่ออยู ่    
4. หลักฐ�นก�รเดินท�งไปต่�งประเทศ (ถ้�มี)      
 
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่คนไปต่�งประเทศมีชื่อในทะเบียนบ้�น 
   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ของคนที่ออกไปจ�กบ้�นเป็นเวล�น�น  
   และไม่รู้ว่�อยู่ที่ใด (ระเบียบฯ ข้อ 81)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ย       
2. ดำ�เนินก�รแจ้ง ภ�ยใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกไปจ�กบ้�นไปครบ 180 วัน

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�น 
2. สอบสวนผู้แจ้งให้ได้ข้อเท็จจริงว่�บุคคลที่จะแจ้ง
   ย้�ยออกได้ออกจ�กบ้�นไปอยู่ที่อื่นเกินกว่� 
  180 วันและไม่ทร�บว่�บุคคลนั้นไปอยู่ที่ใด 
3. ลงร�ยก�รในใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ จำ�หน่�ย
   ร�ยก�รคนที่ย้�ยออกในทะเบียนบ้�นและสำ�เน�
   ทะเบียนบ้�น โดยให้หม�ยเหตุว่� “ย้�ยเข้�
   ทะเบียนบ้�นกล�งลำ�ดับที่...”  
4. เพิ่มชื่อบุคคลเข้�ทะเบียนบ้�นกล�งของสำ�นัก
   ทะเบียน (ขั้นตอนที่ 1 - 4 ใช้ระยะเวล�ดำ�เนิน
   ก�ร 15 น�ที)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ย หรือก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออก
โดยหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)    
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. บัตรประจำ�ตัวผู้ขอย้�ยซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นกล�ง  
3. หลักฐ�นอื่นที่เกี่ยวกับตัวบุคคลผู้ขอย้�ย (กรณีไม่มีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน) 
4. บัตรประจำ�ตัวของผู้ได้รับมอบหม�ยและหนังสือมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น (กรณีมอบหม�ยให้
   แจ้งแทน)       
5. บัตรประจำ�ตัวของเจ้�บ้�นที่อนุญ�ตให้ย้�ยเข้� 
6. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่จะแจ้งย้�ยเข้�    
      
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่คนไปต่�งประเทศมีชื่อในทะเบียนบ้�น 
   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รย้�ยออกจ�กทะเบียนบ้�นกล�ง (ระเบียบฯ ข้อ 85)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ผู้แจ้ง ได้แก่
1. ผู้ขอย้�ย ซึ่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นกล�งของสำ�นักทะเบียน 
2. บิด�หรือม�รด�หรือผู้ปกครอง (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้�นกล�งเป็นผู้เย�ว์) 
3. ผู้ที่ได้รับมอบหม�ย (กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนบ้�นกล�งมีเหตุจำ�เป็นไม่ส�ม�รถแจ้งก�รย้�ย
   ออกได้ด้วยตนเอง เนื่องจ�กเป็นเป็นคนพิก�รท�งก�ยจนเดินไม่ได้ หรือเป็นผู้เจ็บป่วยทุพลภ�พ    
   หรือกรณีจำ�เป็นอื่น)       

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง
2. ตรวจสอบหลักฐ�นที่แสดงให้เห็นว่�ผู้ขอแจ้งย้�ย
  เป็นบุคคลเดียวกัน กับผู้มีชื่อในทะเบียนบ้�นกล�ง 
3. ลงร�ยก�รในใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่  
4. จำ�หน่�ยร�ยก�รผู้ขอย้�ยในทะเบียนบ้�นกล�ง
   ของสำ�นักทะเบียน 
5. เพิ่มชื่อผู้ขอย้�ยในทะเบียนบ้�นและสำ�เน�
   ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น ที่ย้�ยเข้� (กรณีบ้�น
   ที่ย้�ยเข้�อยู่ในเขตสำ�นักทะเบียนเดียวกัน) 
6. มอบใบแจ้งย้�ยที่อยู่ให้ผู้แจ้ง (กรณีย้�ยออกเพื่อ
   ไปเข้�บ้�นที่อยู่เขตท้องที่สำ�นักทะเบียนอื่น 
   (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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3. กรณีใบแจ้งก�รย้�ยที่อยุ่สูญห�ยไม่ได้ออกให้ผู้ 
   แจ้งด้วยระบบคอมพิวเตอร์ น�ยทะเบียนจะ
   ต้อง ออกใบแทนใบแจ้งย้�ยที่อยู่ โดยในก�ร 
   ลงร�ยก�รให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับก�รออกใบ
   แจ้ง ก�รย้�ยที่อยู่ใหม่ เว้นแต่วันเดือนปีที่ย้�ย
   ออกให้ ระบุวันที่ย้�ยออกต�มคว�มเป็นจริง 
   (ต�มร�ยก�รเดิม) และให้หม�ยเหตุ “ใบแทน
   ใบแจ้งก�ร ย้�ยที่อยู่”(ขั้นตอนที่ 1-3 ใช้ระยะ
   เวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)  

ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวมระยะ
   เวล�ก�รรอรับบริก�ร)        
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 7 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย 
   เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)      
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบสื่อส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ที่
   กำ�หนด        
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวผู้แจ้ง        
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้ได้รับมอบหม�ยและหนังสือมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น (กรณีมอบหม�ยให้
   แจ้งแทน)       
3. บัตรประจำ�ตัวของผู้ย้�ยที่อยู่คนอื่นๆ ที่มีชื่อเป็นผู้ย้�ยออกในใบแจ้งย้�ยที่อยู่ฉบับที่สูญห�ย
   หรือชำ�รุด กรณีผู้ย้�ยออกม�กกว่� 1 ร�ย (ถ้�มี)      
        
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่ที่ออกใบแจ้งย้�ยออก  
    

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับแจ้งก�รย้�ยออกแล้วแต่ใบแจ้งย้�ยที่อยู่สูญห�ยหรือ  
   ชำ�รุดก่อนแจ้งย้�ยเข้� (ระเบียบฯ ข้อ 91)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
  ผู้แจ้ง ได้แก่ บุคคลที่ลงชื่อแจ้งย้�ยออกในใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ฉบับที่สูญห�ย 

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นของผู้แจ้ง 
   พร้อมทั้งตรวจสอบ ใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ตอนที่
   สำ�นักทะเบียนเก็บรักษ�ไว้และร�ยก�รใน 
   ทะเบียนบ้�นว่�ยังไม่ได้แจ้งย้�ยเข้�ที่ใดจริง
   หรือไม่  
2. กรณีสูญห�ยให้ผู้แจ้ง แจ้งก�รสูญห�ยของใบ
   แจ้งก�รย้�ยที่อยู่ ดังกล่�วต่อน�ยทะเบียน
   อำ�เภอ หรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นต�มแบบ 
   ท.ร.15 แต่ถ้�เป็นกรณีชำ�รุดฯ ให้เรียกใบแจ้ง
   ก�รย้�ยที่

   อยู่คืนจ�กผู้แจ้ง  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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5. กรณีน�ยอำ�เภออนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้น�ย
   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่�วในทะเบียนบ้�น 
   (ท.ร.14) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็น
   บุคคลประเภท 5 โดยหม�ย่เหตุในทะเบียนบ้�น
   ตรงช่องย้�ยเข้�ม�จ�กว่� “คำ�ร้องที่... ลงวันที่...” 
   แล้ว ให้น�ยทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปี
   กำ�กับไว้ (ระยะเวล� 10 วัน)              
6. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อมหลัก
   ฐ�นประกอบก�รแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้อง พร้อม
   แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน
7. กรณีน�ยอำ�เภอไม่อนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้
   สอบสวนผู้ร้องว่�ประสงค์ จะให้น�ยทะเบียนจัด  
   ทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐ�นก่อนหรือไม่
   ถ้�ประสงค์ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียน
   ประวัติ (ท.ร.38 ก) กำ�หนดเลขประจำ�ตัว
   ประช�ชนเป็นบุคคลประเภท 0 แต่ถ้�ไม่ประสงค์   
   ให้แจ้งคำ�สั่งดังกล่�วเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทร�บ 
   (ระยะเวล�ดำ�เนินก�รทั้งหมด 30 วัน)  

 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
ทะเบียน)       
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ     
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)      
3. หลักฐ�นที่มีร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้�มี) เช่น บัญชีสำ�มะโนครัว ทะเบียนสมรส เป็นต้น  
4. เอกส�รที่ร�ชก�รออกให้ (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�นก�รศึกษ� หลักฐ�นท�งทห�ร   
5. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคล (อย่�งน้อย 2 คน)   
       
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
แห่งท้องที่บุคคลนั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 93) กรณีตกสำ�รวจตรวจสอบ  
   ทะเบียนร�ษฎร พ.ศ. 2499 โดยจะต้องเป็น ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1  
   มิถุน�ยน 2499 
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. จะต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มิถุน�ยน 2499  
2. ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                  
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบว่�
   ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                     
3. สอบสวนผู้ร้อง เจ้�บ้�น และบุคคลที่น่�เชื่อถือ
   ให้ปร�กฏข้อเท็จจริง เกี่ยวกับประวัติคว�มเป็น
   ม�และร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ และคว�ม
   ยินยอมให้เพิ่มชื่อเข้�ในทะเบียนบ้�น (กรณี
   สอบสวนเจ้�บ้�น)  
4. รวบรวมหลักฐ�นพร้อมคว�มเห็นเสนอน�ย
   อำ�เภอ หรือผู้อำ�นวยก�รเขตพิจ�รณ� 
   (ขั้นตอนที่ 1-4 ใช้ระยะเวล� 20 วัน)  

  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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5. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อม
   หลักฐ�นของผู้ร้องคืน ให้แก่ผู้ร้อง พร้อม
   แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน 
6. กรณีผู้ร้องไม่มีภูมิลำ�เน�ในเขตสำ�นักทะเบียนที่
   ขอเพิ่มชื่อหรือ บ้�นเลขที่ต�มทะเบียนบ้�นฉบับ
   เดิมที่ใช้เป็นหลักฐ�นในก�รขอเพิ่มชื่อในทะเบียน
   บ้�นกล�ง และห�กผู้ร้องมีคว�มประสงค์จะย้�ย
   ไปอยู่ที่ใด ให้ดำ�เนินก�รต�มระเบียบว่�ด้วยก�ร
   แจ้งก�รย้�ยที่อยู่  
7. กรณีน�ยทะเบียนไม่อนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้
   สอบสวนผู้ร้องว่�ประสงค์จะให้น�ยทะเบียนจัด
   ทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐ�นก่อนหรือไม่ 
   ถ้�ประสงค์ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ 
   (ท.ร.38 ก) กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็น
   บุคคลประเภท 0 แต่ถ้�ไม่ประสงค์ ให้แจ้งคำ�สั่ง 
   ดังกล่�วเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทร�บ (ระยะเวล�
   ดำ�เนินก�ร 30 วัน)  

 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
     
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ     
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)      
3. หลักฐ�นที่มีร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้�มี) เช่น บัญชีสำ�มะโนครัว ทะเบียนสมรส เป็นต้น  
4. เอกส�รที่ร�ชก�รออกให้ (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�นก�รศึกษ� หลักฐ�นท�งทห�ร   
5. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคล (อย่�งน้อย 2 คน)   
       
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น (ที่
เกี่ยวข้องกับเอกส�รสูติบัตร , ใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ 
และทะเบียนบ้�นแบบเดิม 

  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 94) กรณีขอเพิ่มชื่อโดยใช้สูติบัตร   
   ใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ หรือทะเบียนบ้�นแบบเดิมที่ไม่มีเลขประจำ�
   ตัวประช�ชน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                 
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบว่�  
   ผู้ร้องมีชื่อใน ทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                    
3. กรณีใช้หลักฐ�นในแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ ให้สอบถ�ม
   ไปยังสำ�นักทะเบียน ที่ออกใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ดัง
   กล่�วว่�บุคคลที่ขอเพิ่มชื่อเคยมีชื่อและร�ยก�ร
   บุคคลอยู่ในเขตสำ�นักทะเบียนที่แจ้งย้�ยออกจริง
   หรือไม่ (ไม่นับรวมระยะเวล�ในก�รตรวจสอบ) 
4. สอบสวนผู้ร้อง เจ้�บ้�น และบุคคลที่น่�เชื่อถือ
   ให้ปร�กฎข้อเท็จจริงว่� บุคคลที่ขอเพิ่มชื่อเป็น
   คนเดียวกันกับบุคคลที่ปร�กฏชื่อและร�ยก�ร
   บุคคลต�มเอกส�รท่ีนำ�ม�แสดง เม่ือน�ยทะเบียน
   อนุญ�ตต�มคำ�ร้องให้ น�ยทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคล
   ดังกล่�วในทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) กำ�หนดให้ 
   เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็น บุคคลประเภทที่ 5 
   โดยหม�ยเหตุใน ทะเบียนบ้�นตรงช่องย้�ยเข้�ม�  
   จ�ก ว่� “คำ�ร้องที่... ลงวันที่...” แล้วให้น�ย
   ทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้ 

   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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5. กรณีน�ยทะเบียนอนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้น�ย
   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่�วในทะเบียนบ้�น 
   (ท.ร. 14) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชน
   เป็นบุคคลประเภท 5 โดยหม�ยเหตุในทะเบียน 
   บ้�นตรงช่องย้�ยเข้�ม�จ�ก ว่� “คำ�ร้องที่... 
   ลงวันที่...” แล้ว ให้น�ยทะเบียน ลงล�ยมือชื่อ
   และวันเดือนปีกำ�กับไว้
6. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อม
   หลักฐ�นประกอบก�รแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อม
   แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน  
   สำ�หรับบุคคลที่มีอ�ยุตั้งแต่ 7 ปี                                       
7. กรณีน�ยทะเบียนไม่อนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้
   สอบสวนผู้ร้องว่�ประสงค์จะให้น�ยทะเบียน
   จัดทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐ�นก่อนหรือไม่ 
   ถ้�ประสงค์ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียนประวัติ 
   (ท.ร.38 ก) กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชน เป็น
   บุคคลประเภท 0 แต่ถ้�ไม่ประสงค์ ให้แจ้งคำ�สั่ง 
   ดังกล่�วเป็นหนังสือให้ผู้ร้องทร�บ (ระยะเวล�
   ดำ�เนินก�ร 30 วัน)  

 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ     
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)      
3. หลักฐ�นที่มีร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้�มี) เช่น บัญชีสำ�มะโนครัว ทะเบียนสมรส เป็นต้น 
4. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคล (อย่�งน้อย 2 คน)   
       
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 
แห่งท้องที่บุคคลนั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 95 กรณีคนสัญช�ติไทยเดินท�งกลับ 
   จ�กต่�งประเทศหรือเกิดในต่�งประเทศเดินท�งเข้�ม�ใน
   ประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐ�นแสดงว่�เป็นคนสัญช�ติไทย)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                 
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบ
   ว่�ผู้ร้องมีชื่อใน ทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                    
3. ทำ�เรื่องส่งตัวผู้ร้องให้สำ�นักง�นตรวจคนเข้�
   เมือง แห่งท้องที่ที่เดินท�งเข้�ม�ในประเทศ
   เพื่อขอ พิสูจน์สัญช�ติ                        
4. ห�กได้รับหนังสือตอบจ�กสำ�นักง�นตรวจคน
   เข้�เมืองว่�ผู้ร้องเป็นคนสัญช�ติไทย ให้ 
   สอบสวน  ผู้ร้อง เจ้�บ้�น และบุคคลที่น่�เชื่อ
   ถือให้ปร�กฎ ข้อเท็จจริงเกื่ยวกับประวัติคว�ม
   เป็นม�และ ร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ
   และคว�มยินยอม ให้เพ่ิมช่ือเข้�ในทะเบียน
   บ้�น (กรณีสอบสวนเจ้�บ้�น)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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   บ้�นตรงช่องย้�ยเข้�ม�จ�ก ว่� “คำ�ร้องที่...
   ลงวันที่...” แล้วให้น�ยทะเบียนลงล�ยมือชื่อ
   และวันเดือนปีกำ�กับไว้        
5. บันทึกก�รอนุญ�ตและเลขประจำ�ตัวประช�ชน 
   13 หลักไว้ด้�นหลัง สูติบัตรหรือหลักฐ�นรับรอง
   ก�รเกิด                           
6. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อม
   หลักฐ�นประกอบก�รแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อม
   แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน 
   กรณี ผู้ได้รับเพิ่มชื่อมีอ�ยุตั้งแต่ 7 ปี  (ระยะ
   เวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน)  

  
 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
   
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ     
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)      
3. หลักฐ�นก�รเกิดของผู้ขอเพิ่มชื่อ ได้แก่ หลักฐ�นก�รจดทะเบียนคนเกิด (สูติบัตร) ที่ออกให้โดย
   สถ�นทูตไทยหรือสถ�นกงสุลไทยในต่�งประเทศหรือหลักฐ�นก�รเกิดที่ออกโดยหน่วยง�นของ  
   ประเทศที่บุคคลนั้นเกิด ซึ่งได้แปลและรับรองคำ�แปลว่�ถูกต้องโดยกระทรวงก�รต่�งประเทศ 
   ถ้�หลักฐ�นก�รเกิดไม่ปร�กฏร�ยก�รสัญช�ติของบิด� ม�รด� จะต้องเพิ่มหลักฐ�นทะเบียนบ้�น
   ของบิด� ม�รด�ที่ปร�กฎร�ยก�รสัญช�ติไทย เพื่อยืนยันก�รได้สัญช�ติไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อ  
4. หลักสือเดินท�ง (พ�สปอร์ต) ของผู้ขอเพิ่มชื่อ      
5. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้     

ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 
แห่งท้องที่บุคคลนั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 96 กรณีคนสัญช�ติไทยที่เกิดในต่�ง  
   ประเทศโดยมีหลักฐ�นก�รเกิด)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ขอเพิ่มชื่อ(กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เย�ว์ให้บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองต�มกฎหม�ยเป็นผู้ยื่น)

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                 
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบ
   ว่�ผู้ร้องมีชื่อใน ทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                    
3. สอบสวนผู้ร้อง เจ้�บ้�น และบุคคลที่น่�เชื่อถอื
   ให้ปร�กฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติคว�มเป็น
   ม�และร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและ 
   คว�มยินยอมให้เพิ่มชื่อเข้�ในทะเบียนบ้�น 
   (กรณีสอบสวนเจ้�บ้�น)
4. เมื่อน�ยทะเบียนอนุญ�ตต�มคำ�ร้องให้น�ย
   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่�วในทะเบียนบ้�น 
   (ท.ร.14) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชน
   เป็นบุคคลประเภท 5 โดยหม�ยเหตุในทะเบียน

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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4. กรณีน�ยทะเบียนอนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้น�ย
   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคล ดังกล่�วในทะเบียนบ้�น 
   (ท.ร.14) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชน
   เป็นบุคคลประเภท 5 โดยหม�ยเหตุในทะเบียน
   บ้�นตรงช่องย้�ยเข้�ม�จ�กว่� “คำ�ร้องที่... ลงวัน
   ที่...” แล้วให้น�ยทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวัน
   เดือนปีกำ�กับไว้ 
5. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อมหลักฐ�น
   ประกอบก�รแจ้ง คืนให้แก่ผู้ร้องพ้อมแนะนำ�ให้
   ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน กรณีผู้ได้รับ
   เพ่ิมช่ือมีอ�ยุต้ังแต่ 7 ปี(ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน)
6. กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อไม่มีเอกส�รร�ชก�รที่ระบุว่�
   เป็นผู้มีสัญช�ติไทย หรือกรณีได้รับแจ้งจ�กส่วน
   ร�ชก�รท่ีออกเอกส�รว่�เอกส�รดังกล่�วไม่ถูกต้อง 
   หรือไม่ส�ม�รถตรวจสอบได้ ให้น�ยทะเบียนทำ�
   หนังสือส่งตัวผู้ขอเพิ่มชื่อให้สำ�นักง�นตรวจคน
   เข้�เมืองเพื่อพิสูจน์สัญช�ติและ ดำ�เนินก�รต�ม
   ระเบียบข้อ 95 (ไม่นับรวมระยะเวล�ในก�ร
   พิสูจน์สัญช�ติ)  
  

  
 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ     
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)      
3. หลักฐ�นที่มีร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ ได้แก่ หนังสือเดินท�งของต่�งประเทศ หรือหนังสือ
   สำ�คัญประจำ�ตัว (Certificate of Indentity) ออกให้โดยสถ�นทูตหรือสถ�นกงสุลไทย และ
   หลักฐ�นเอกส�รร�ชก�รท่ีระบุว่�เป็นผู้มีสัญช�ติไทย (ถ้�มี) เช่นหลักฐ�นก�รศึกษ� หลักฐ�นทห�ร  
4. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้     

ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 
แห่งท้องที่บุคคลนั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 96/1) กรณีคนสัญช�ติไทยเดินท�ง 
   กลับจ�กต่�งประเทศ โดยใช้หนังสือเดินท�งของต่�งประเทศ
   หรือหนังสือสำ�คัญประจำ�ตัว (Certificate of Identity)   
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                 
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบ
   ว่�ผู้ร้องมีชื่อใน ทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                    
3. กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีเอกส�รร�ชก�รที่ระบุว่�เป็นผู้
   มีสัญช�ติไทยให้ทำ�เรื่องตรวจสอบคว�มถูกต้อง
   ของเอกส�รที่ผู้ขอเพิ่มชื่อนำ�ม�แสดงไปยังส่วน
   ร�ชก�รที่ออกเอกส�รดังกล่�วถ้�ได้รับแจ้งตอบ
   ว่�เป็นเอกส�รท่ีถูกต้องให้สอบสวนเจ้�บ้�นผู้แจ้ง 
   และบุคคลท่ีน่�เช่ือถือให้ปร�กฎข้อเท็จ จริงเก่ียวกับ
   ประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อใน ประเด็นเรื่อง
   ชื่อตัว ช่ือสกุล วันเดือนปีเกิด สถ�นท่ีเกิดภูมิลำ�เน�
   ท่ีอยู่อ�ศัยในประเทศไทย ก่อนไปต่�งประเทศ ก�ร
   ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง  ร�ยก�รของบิด�ม�รด� 
  (ไม่นับรวมระยะเวล�ในก�รตรวจสอบ)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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4. เมื่อน�ยทะเบียนอนุญ�ต ให้บันทึกก�รอนุญ�ต
   ไว้ด้�นหลังของสูติบัตร หรือเอกส�รรับรองก�ร
   เกิดแล้วแต่กรณีและกำ�หนดเลขประจำ�ตัว
   ประช�ชนให้เป็นบุคคลประเภท 5  
5. เพื่มชื่อบุคคลดังกล่�วในทะเบี่ยนบ้�นชั่วคร�ว 
   (ท.ร.14) สำ�หรับบุคคลเดินท�งไปต่�งประเทศ
   ของสำ�นักทะเบียน พร้อมทั้งหม�ยเหตุในช่อง
   ย้�ยเข้�ม�จ�ก ว่� “คำ�ร้องที่... ลงวันที่...” แล้ว
   ให้น�ยทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปี
   กำ�กับไว้ (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน)  

 
  
  
 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
     
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของผู้รับมอบอำ�น�จ      
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)       
3. สูติบัตรที่ออกให้โดยสถ�นทูตหรือสถ�นกงสุลไทย หรือเอกส�รรับรองก�รเกิดที่ออกให้โดยหน่วย
   ง�นของรัฐบ�ลต่�งประเทศ ซึ่งแปลเป็นภ�ษ�ไทย และผ่�นก�รรับรองคำ�แปลโดยกระทรวงก�ร
   ต่�งประเทศ        
4. หนังสือมอบอำ�น�จของ บิด� ม�รด� หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหม�ย หรือผู้ที่ประสงค์ขอมี
   ร�ยก�รบุคคลในฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎร ซึ่งบรรลุนิติภ�วะแล้ว แล้วแต่กรณี ซึ่งควรดำ�เนินก�ร
   ผ่�นสถ�นทูต หรือสถ�นกงสุลไทย       
5. เอกส�รที่ร�ชก�รออกให้ (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�ก�รศึกษ� หลักฐ�นท�งทห�ร    
6. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้     
   
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่บิด� ม�รด� ญ�ติพี่น้อง หรือผู้ปกครองของผู้ขอ
เพิ่มชื่อมีภูมิลำ�เน�อยู่    

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 96/2) กรณีคนสัญช�ติไทยที่เกิดใน  
   ต่�งประเทศขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นโดยมีเหตุจำ�เป็นที่ไม่อ�จ  
   เดินท�งกลับประเทศไทย
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�ม�
   แสดง รวมถึงคุณสมบัติพร้อมที่อยู่ต�มทะเบียน
   ของผู้รับมอบอำ�น�จว่�เป็นบุคคลที่มีภูมิลำ�เน�ใน
   เขตสำ�นักทะเบียนที่ยื่นคำ�ร้องหรือไม่  
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบว่�
   ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                   
3. สอบสวนผู้ร้อง เจ้�บ้�น และบุคคลที่น่�เชื่อถือ
   ให้ปร�กฏข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�
   และร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและคว�ม
   ยินยอมให้เพิ่มชื่อรวมทั้งคว�มจำ�เป็นที่ไม่อ�จ
   เดินท�งกลับประเทศไทย  

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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   บุคคลประเภท 5 โดยหม�ยเหตุ ในทะเบียนบ้�น 
   ตรงช่องย้�ยเข้�ม�จ�ก ว่� “คำ�ร้องท่ี... ลงวันท่ี..”
   แล้วให้น�ยทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปี
   กำ�กับไว้  (น�ยอำ�เภอ/น�ยทะเบียนอำ�เภอ/น�ย
   ทะเบียนท้องถ่ิน พิจ�รณ�คำ�ร้องระยะเวล� 10 วัน) 
6. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อม   
   หลักฐ�นประกอบก�รแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อม
   แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน
   กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีอ�ยุตั้งแต่ 7 ปี  
7. กรณีน�ยทะเบียนไม่อนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้
   สอบสวนผู้ร้องว่�ประสงค์ จะให้น�ยทะเบียน
   จัดทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐ�นก่อนหรือ 
   ไม่ถ้�ประสงค์ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียน
   ประวัติ (ท.ร.38 ก) กำ�หนดเลขประจำ�ตัว
   ประช�ชนเป็นบุคคลประเภท 0 แต่ถ้�ไม่
   ประสงค์ ให้แจ้งคำ�สั่ง ดังกล่�วเป็นหนังสือให้
   ผู้ร้องทร�บ (รวมระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน) 

 
 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
ทะเบียน)       
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ     
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)       
3. เอกส�รที่ร�ชก�รออกให้ (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�นก�รศึกษ� หลักฐ�นท�งทห�ร   
4. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคล (อย่�งน้อย 2 คน)   
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่  
    

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 97) กรณีบุคคลอ้�งว่�เป็นคนมี  
   สัญช�ติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นโดยไม่มีหลักฐ�นเอกส�ร  
   ม�แสดง       
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                 
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบว่�
   ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                     
3. สอบสวนผู้ร้อง เจ้�บ้�น และบุคคลที่น่�เชื่อถือ
   ให้ปร�กฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�
   และร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและคว�ม
   ยินยอมให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น (ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ในก�รตรวจสอบ)  
4. รวบรวมหลักฐ�นพร้อมคว�มเห็นเสนอน�ย
   อำ�เภอ หรือผู้อำ�นวยก�รเขตพิจ�รณ� (ระยะ
   เวล� 20 วัน)  
5. กรณีน�ยอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนอำ�เภอ หรือ
   น�ยทะเบียนท้องถิ่น อนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้น�ย
   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่�วในทะเบียนบ้�น
   (ท.ร.14) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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   บุคคลประเภท 5 โดยหม�ยเหตุ ในทะเบียนบ้�น 
   ตรงช่องย้�ยเข้�ม�จ�ก ว่� “คำ�ร้องท่ี... ลงวันท่ี..”
   แล้วให้น�ยทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปี
   กำ�กับไว้  (น�ยอำ�เภอ/น�ยทะเบียนอำ�เภอ/น�ย
   ทะเบียนท้องถ่ิน พิจ�รณ�คำ�ร้องระยะเวล� 10 วัน) 
6. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อม   
   หลักฐ�นประกอบก�รแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อม
   แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชน
   กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีอ�ยุตั้งแต่ 7 ปี  
7. กรณีน�ยทะเบียนไม่อนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้
   สอบสวนผู้ร้องว่�ประสงค์ จะให้น�ยทะเบียน
   จัดทำ�ทะเบียนประวัติให้เป็นหลักฐ�นก่อนหรือ 
   ไม่ถ้�ประสงค์ ให้น�ยทะเบียนจัดทำ�ทะเบียน
   ประวัติ (ท.ร.38 ก) กำ�หนดเลขประจำ�ตัว
   ประช�ชนเป็นบุคคลประเภท 0 แต่ถ้�ไม่
   ประสงค์ ให้แจ้งคำ�สั่ง ดังกล่�วเป็นหนังสือให้
   ผู้ร้องทร�บ (รวมระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน) 

 
 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
      
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ  
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)      
3. หลักฐ�นก�รรับตัวเด็กไว้ในก�รอุปก�ระ (ถ้�มี)      
4. หลักฐ�นท่ีเก่ียวข้องกับตัวเด็กท่ีขอเพ่ิมช่ือ (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�นก�รศึกษ� จดหม�ย ภ�พถ่�ยเป็นต้น  
5. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคล (อย่�งน้อย 2 คน)   
        
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่บุคคลนั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่  
    

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 98) กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อเด็กอน�ถ�ซึ่ง  
   อยู่ในคว�มอุปก�ระเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยง�นเอกชน ที่อยู่
   นอกประก�ศกระทรวงมห�ดไทยออกต�มม�ตร� 19/1 
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ ผู้อุปก�ระ หรือหน่วยง�นที่อุปก�ระ 

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                 
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบว่�
   ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                     
3. สอบสวนผู้ร้อง เจ้�บ้�น และบุคคลที่น่�เชื่อถือ
   ให้ปร�กฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�
   และร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและคว�ม
   ยินยอมให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น (ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ในก�รตรวจสอบ)  
4. รวบรวมหลักฐ�นพร้อมคว�มเห็นเสนอน�ย
   อำ�เภอ หรือผู้อำ�นวยก�รเขตพิจ�รณ� (ระยะ
   เวล� 20 วัน)  
5. กรณีน�ยอำ�เภอหรือน�ยทะเบียนอำ�เภอ หรือ
   น�ยทะเบียนท้องถิ่น อนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้น�ย
   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่�วในทะเบียนบ้�น
   (ท.ร.14) กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็น

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล



96 97 

คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

5. เมื่อน�ยอำ�เภอ พิจ�รณ�อนุมัติแล้ว ให้ร�ง�น
   สำ�นักทะเบียนกล�งเป็นก�รเฉพ�ะร�ยเพื่อ
   แก้ไขฐ�นข้อมูลก�รทะเบียนร�ษฎรก่อน เมื่อ     
   ได้รับแจ้งก�รสำ�นักทะเบียนกล�งจึงดำ�เนิน
   ก�รปรับปรุงสำ�เน�ทะเบียนบ้�น ฉบับเจ้�บ้�น 
   (ท.ร.14) โดยหม�ยเหตุในช่องบันทึกแก้ไข
   เปลี่ยนแปลงร�ยก�ร ว่� “บุคคลลำ�ดับที่...
   ยกเลิกก�รต�ยหรือก�รจำ�หน่�ยต�ย... ต�ม
   คำ�ร้องที่... ลงวันที่...” แล้วให้น�ยทะเบียนลง
   ล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้(น�ยอำ�เภอ 
   พิจ�รณ�คำ�ร้อง ระยะเวล� 10 วัน)  
6. กรณีก�รจำ�หน่�ยต�ยผิดข้อเท็จจริง โดยใช้
   หลักฐ�นมรณบัตรให้น�ยทะเบียนดำ�เนินก�ร
   ยกเลิกมรณบัตรต�มระเบียบกำ�หนดไว้) 

 

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
       
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ    
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)       
3. ทะเบียนบ้�นที่มีบันทึกร�ยก�รต�ยหรือจำ�หน่�ยของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อ    
4. มรณบัตร (กรณีบุคคลที่ถูกจำ�หน่�ยต�ย) หรือใบรับแจ้งก�รต�ย     
5. เอกส�รที่ท�งร�ชก�รออกให้ (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�นก�รศึกษ� หลักฐ�นท�งทห�ร   
6. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคล (อย่�งน้อย 2 คน)   
    
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 
ท่ีบุคคลน้ันเคยมีช่ือในทะเบียนบ้�นก่อนถูกจำ�หน่�ย 
    

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิม่ชือ่ (ระเบยีบฯ ขอ้ 99) กรณบุีคคลทีไ่ดม้กี�รลงร�ยก�ร  
   “ต�ยหรือจำ�หน่�ย” ในทะเบียนบ้�น ฉบับที่มีเลขประจำ�ตัว  
   ประช�ชน เนื่องจ�กแจ้งต�ยผิดคนหรือสำ�คัญผิดในข้อเท็จจริง  
   ขอเพิ่มชื่อ      
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                 
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบว่�
   ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                     
3. สอบสวนผู้ร้อง เจ้�บ้�น และบุคคลที่น่�เชื่อถือ
   ให้ปร�กฎข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�
   และร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและคว�ม
   ยินยอมให้เพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�น (ไม่นับรวม
   ระยะเวล�ในก�รตรวจสอบ)  
4. รวบรวมหลักฐ�นพร้อมคว�มเห็นเสนอน�ย
   อำ�เภอ หรือผู้อำ�นวยก�รเขตพิจ�รณ� (ระยะ
   เวล� 20 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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5. เมื่อน�ยอำ�เภออนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้น�ย
   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคล ดังกล่�วในทะเบียนบ้�น 
   (ท.ร.14) ต�มร�ยก�รที่ปร�กฎในใบสำ�คัญถิ่นที่
   อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว กำ�หนดให้
   เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคลประเภท 8 
   โดยหม�ยเหตุในทะเบียนบ้�นตรงช่องย้�ยเข้�ม�
   จ�ก ว่� “คำ�ร้องที่... ลงวันที่...” แล้วให้น�ย
   ทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้   
   (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 10 วัน)                         
6. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อมหลัก
   ฐ�นประกอบก�รแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อม 
   แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชนคน     
   ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยกรณีผู้ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 5 ปี                

 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
       
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ   
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)       
3. ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วของผู้ขอเพิ่มชื่อ หรือหนังสือรับรอง ที่หน่วย
   ง�นของรัฐออกให้เพื่อรับรองก�รได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นที่อยู่     
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่คนต่�งด้�วผู้นั้นเคยมีชื่อปร�กฎอยู่ (ถ้�มี)     
5. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.13) หรือสำ�เน�ทะเบียนประวัติ (ถ้�มี)     
6. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือ (อย่�งน้อย 2 คน)     
       
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่     

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 100 กรณีคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยที่มี  
   ใบสำ�คัญประตัวคนต่�งด้�วและเคยมีช่ือในทะเบียนบ้�นขอเพ่ิมช่ือ
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                     
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบ
   ว่�ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                  
3. สอบสวนผู้ร้องและเจ้�บ้�น ให้ปร�กฎข้อเท็จ
   จริงเกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�และร�ยก�ร
   บุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและคว�มยินยอม
   ให้เพิ่มชื่อเข้�ในทะเบียนบ้�น (กรณีสอบสวน
   เจ้�บ้�น)    
4. รวบรวมหลักฐ�นและคว�มเห็นเสนอน�ย
   อำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขต พิจ�รณ� (ระยะ 
   เวล�ดำ�เนินก�ร 20 วัน)                                                

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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5. เมื่อน�ยอำ�เภออนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้น�ย
   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคล ดังกล่�วในทะเบียนบ้�น 
   (ท.ร.14) ต�มร�ยก�รที่ปร�กฎในใบสำ�คัญถิ่นที่
   อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว กำ�หนดให้
   เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคลประเภท 8 
   โดยหม�ยเหตุในทะเบียนบ้�นตรงช่องย้�ยเข้�ม�
   จ�ก ว่� “คำ�ร้องที่... ลงวันที่...” แล้วให้น�ย
   ทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้   
   (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 10 วัน)                         
6. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อมหลัก
   ฐ�นประกอบก�รแจ้งคืนให้แก่ผู้ร้องพร้อม 
   แนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวประช�ชนคน     
   ซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยกรณีผู้ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 5 ปี                

 
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
     
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ     
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)      
3. ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วของผู้ขอเพิ่มชื่อ หรือหนังสือรับรอง ที่หน่วย
   ง�นของรัฐออกให้เพื่อรับรองก�รได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่นที่อยู่     
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.๑๓) หรือสำ�เน�ทะเบียนประวัติหรือบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มี
   สัญช�ติไทย (ถ้�มี)      
5. พย�นบุคคล ได้แก่ เจ้�บ้�น      
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 101 กรณีคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยที่ได้
   รับอนุญ�ตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นก�รถ�วรขอเพิ่มชื่อ  
   ในทะเบียนบ้�น ท.ร.14)     
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น บิด� ม�รด� หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                     
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบ
   ว่�ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                  
3. สอบสวนผู้ร้องและเจ้�บ้�น ให้ปร�กฎข้อเท็จ
   จริงเกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�และร�ยก�ร
   บุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อและคว�มยินยอม
   ให้เพิ่มชื่อเข้�ในทะเบียนบ้�น (กรณีสอบสวน
   เจ้�บ้�น)    
4. รวบรวมหลักฐ�นและคว�มเห็นเสนอน�ย
   อำ�เภอหรือผู้อำ�นวยก�รเขต พิจ�รณ� (ระยะ 
   เวล�ดำ�เนินก�ร 20 วัน)                                                

 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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3. เมื่อน�ยทะเบียนอนุญ�ต ให้แก้ไขร�ยก�ร
   สัญช�ติและเลขประจำ�ตัวประช�ชนในทะเบียน
   บ้�น (ท.ร.14) โดยกำ�หนดเลขประจำ�ตัว
   ประช�ชนให้ใหม่เป็นบุคคลประเภท 8 แต่ถ้�
   บุคคลดังกล่�วมีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 
   บุคคลประเภท 8 อยู่แล้ว ให้แก้ไขเฉพ�ะ
   ร�ยก�รสัญช�ติ(ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 10 วัน)                         
4. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น (ท.ร.14) 
   พร้อมด้วยหลักฐ�น ประกอบก�รแจ้งคืนให้
   ผู้ร้อง และแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัว
   ประช�ชน กรณีผู้ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 7 ปี                        

 
            
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
       
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ    
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)       
3. เอกส�รที่ท�งร�ชก�รออกให้ซึ่งแสดงว่�เป็นบุคคลสัญช�ติไทย (ถ้�มี) เช่น หนังสือสำ�คัญก�ร
   แปลงสัญช�ติ ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย สำ�เน�คำ�สั่ง หรือคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล เป็นต้น  
4. หลักฐ�นอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้�มี) เช่น บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย สำ�เน�ทะเบียนบ้�น  
   หรือทะเบียนประวัติใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หลักฐ�นก�รศึกษ� 
   เป็นต้น        
5. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้    
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 102 กรณีคนที่ได้รับสัญช�ติต�ม  
   ม�ตร� 7 ทวิ หรือโดยก�รแปลงสัญช�ติ ขอสัญช�ติไทยต�ม  
   ส�มี หรือขอกลับคืนสัญช�ติไทย)    
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น บิด� ม�รด� หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
กรณีผู้ร้องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียน
บ้าน (ท.ร.14) และได้รับสัญชาติไทยโดยการ
แปลงสัญชาติ 
1. เรียกและตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง                
2. สอบสวนเจ้�บ้�นและบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อให้ได้
   ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ประวัติและร�ยละเอียด
   เกี่ยวกับตัวผู้ขอเพิ่มชื่อและบิด� ม�รด�และ
   รวบรวมเสนอน�ยทะเบียนพิจ�รณ� (ระยะ
   เวล�ดำ�เนินก�ร 20 วัน) 

น่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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4. กำ�หนดเลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคล
   ประเภท 8 ให้แก่บุคคลท่ีได้รับอนุญ�ต                                                
5. ดำ�เนินก�รเพิ่มชื่อและร�ยก�รบุคคลเข้�ใน
   ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) หรือทะเบียนบ้�นกล�ง 
   (ท.ร.14) โดยหม�ยเหตุในช่องย้�ยเข้�ม�จ�ก
   ว่� “คำ�ร้องที่... ลงวันที่...” พร้อมลงล�ยมือชื่อ
   กำ�กับไว้   
6. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น (ท.ร.14) 
   พร้อมด้วยหลักฐ�น ประกอบก�รแจ้งคืนให้แก่
   ผู้ร้อง และแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัว
   ประช�ชน กรณีผู้ที่อ�ยุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป                   

 
                        
            
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
ทะเบียน)       
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ    
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)       
3. เอกส�รที่ท�งร�ชก�รออกให้ซึ่งแสดงว่�เป็นบุคคลสัญช�ติไทย (ถ้�มี) เช่น หนังสือสำ�คัญก�ร
   แปลงสัญช�ติ ประก�ศกระทรวงมห�ดไทย สำ�เน�คำ�สั่ง หรือคำ�พิพ�กษ�ของศ�ล เป็นต้น  
4. หลักฐ�นอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้�มี) เช่น บัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย สำ�เน�ทะเบียนบ้�น  
   หรือทะเบียนประวัติใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หลักฐ�นก�รศึกษ� 
   เป็นต้น        
5. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้    
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 102 กรณีคนที่ได้รับสัญช�ติต�ม  
   ม�ตร� 7 ทวิ หรือโดยก�รแปลงสัญช�ติ  ขอสัญช�ติไทยต�ม  
   ส�มี หรือขอกลับคืนสัญช�ติไทย)   
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น บิด� ม�รด� หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
กรณีผู้ร้องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.13) และได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ 
หรือโดยการขอคืน หรือขอถือสัญชาติไทยตามสามี 
1. เรียกและตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง                
2. สอบสวนเจ้�บ้�นและบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อให้ได้
   ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ประวัติและร�ยละเอียด
   เกี่ยวกับตัวผู้ขอเพิ่มชื่อและบิด� ม�รด�และ
   รวบรวมเสนอน�ยทะเบียนพิจ�รณ� (ระยะ
   เวล�ดำ�เนินก�ร 20 วัน)
3. เมื่อน�ยทะเบียนอนุญ�ต ให้จำ�หน่�ยชื่อและ
   ร�ยก�รบุคคลออกจ�ก ทะเบียนบ้�น (ท.ร.13) 
   หรือทะเบียนบ้�นกล�ง (ท.ร.13) แล้วแต่กรณี
   โดยประทับ คำ�ว่� “จำ�หน่�ย” หน้�ร�ยก�ร
   บุคคลและบันทึกในช่องย้�ยออก ว่� “คำ�ร้อง
   ที่... ลงวันที่...” พร้อมลงล�ยมือชื่อกำ�กับไว้
   (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 10 วัน)    

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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   (ไม่นับรวมระยะเวล�ในก�รสอบสวน)
3. ตรวจสอบร�ยก�รบุคคลกับฐ�นข้อมูลก�ร
   ทะเบียนร�ษฎรของสำ�นัก ทะเบียนกล�งว่�
   ผู้ขอเพิ่มชื่อ และร�ยก�รบุคคลอยู่ในทะเบียน
   บ้�นแห่งใดอื่นหรือไม่  
4. รวบรวมหลักฐ�นพร้อมคว�มเห็นให้ น�ย
   ทะเบียนพิจ�รณ�(ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 20 วัน) 
5. เมื่อน�ยทะเบียนพิจ�รณ�อนุญ�ต ให้กำ�หนด
   เลขประจำ�ตัวประช�ชนให้แก่ผู้ท่ีได้รับอนุญ�ตให้     
   เพ่ิมช่ือ(น�ยทะเบียน พิจ�รณ� ระยะเวล�10 วัน) 
6. ดำ�เนินก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นและสำ�เน�
   ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น (ท.ร.14) โดยหม�ยเหตุ
   ในช่องย้�ยเข้�ม�จ�ก ว่� “คำ�ร้อง ที่...ลงวันที่...” 
   แล้วให้น�ยทะเบียนลงล�ยมือชื่อกำ�กับไว้ 

 

                        
            
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพ่ือประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียน)  
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สูติบัตรผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้�มี)       
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ขอบ้�นที่ขอเพิ่มชื่อ     
3. ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�ว หรือหนังสือรับรองที่หน่วยง�นของรัฐออกให้
   เพื่อรับรองก�รได้รับอนุญ�ตให้มีถิ่น ที่อยู่ในร�ชอ�ณ�จักรของบิด�หรือม�รด�   
4. เอกส�รอื่นๆ ทีท�งร�ชก�รออกให้ (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�นก�รศึกษ� ทะเบียนนักเรียน   
5. เจ้�บ้�นและพย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยันยันตัวบุคคลได้ รูปถ่�ยผู้ขอเพิ่มชื่อ 
   (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีอ�ยุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป)       
        
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 103) กรณีคนบุคคลที่ได้สัญช�ติไทย 
   โดยก�รเกิด โดยมีบิด�หรือม�รด� คนใดคนหนึ่ง หรือบิด�และ  
   ม�รด�เป็นผู้ไม่มีสัญช�ติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญช�ติไทยโดยคำ�  
   สั่งของรัฐมนตรีต�มบทบัญญัติแห่งกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติและ
   บุคคลที่ได้สัญช�ติไทยโดยมีคำ�พิพ�กษ� หรือคำ�สั่งศ�ลถึงที่สุด   
   ขอเพิ่มชื่อใน ท.ร.14 
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น บิด� ม�รด� หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
กรณีผู้ร้องมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน 
(ท.ร.13) และได้สัญชาติไทยตามมาตรา 7 ทวิ 
หรือโดยการขอคืน หรือขอถือสัญชาติไทยตามสามี 
1. ตรวจสอบหลักฐ�นที่ผู้ขอเพิ่มชือ่นำ�ม�แสดง                                                                           
2. สอบสวนเจ้�บ้�น บิด� ม�รด� และบุคคลที่
   น่�เชื่อถือให้ปร�กฏให้ปร�กฎข้อเท็จจริงเกี่ยว
   กับประวัติของบุคคลที่ขอเพิ่มชื่อในประเด็น
   เรื่องชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด สถ�นที่เกิด 
   ชื่อและสัญช�ติของบิด� และม�รด� รวมถึง  
   สถ�นะท�งกฎหม�ยในก�รอ�ศัยอยู่ในประเทศไทย 
   ของบิด�และม�รด� เช่น ได้รับอนุญ�ตให้เข้�อยู่ 
   ในประเทศไทย เพียงชั่วคร�ว หรือโดยไม่ได้รับ
  อนุญ�ตต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมือง 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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5. ดำ�เนินก�รเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้�นและสำ�เน�
   ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น (ท.ร.14) โดย
   หม�ยเหตุในช่องย้�ยเข้�ม�จ�ก ว่� “คำ�ร้อง
   ที่...ลงวันที่...” แล้วให้น�ยทะเบียนลงล�ยมือ
   ชื่อกำ�กับไว้  

 

                        
            
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
ทะเบียน)       
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่ขอเพิ่มชื่อ      
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของเจ้�บ้�น (ถ้�มี)      
3. หลักฐ�นทะเบียนที่มีร�ยก�รบุคคลของผู้ขอเพิ่มชื่อ (ถ้�มี) เช่น บัญชีสำ�มะโนครัว ทะเบียนสมรส 
   เป็นต้น       
4. เอกส�รทะเบียนร�ษฎร (ถ้�มี) เช่นทะเบียนบ้�น (ท.ร.13) ทะเบียนประวัติ (ท.ร.38/1 หรือ  
   ท.ร.38 ข)       
5. เอกส�รที่ร�ชก�รออกให้ (ถ้�มี) เช่น หลักฐ�นก�รศึกษ� หลักฐ�นท�งทห�ร ใบสำ�คัญถิ่นที่อยู่หรือ 
   ใบสำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วของบิด� ม�รด�(กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีบิด�และม�รด�เป็นคนต่�งด้�ว) 
6. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ (อย่�งน้อย 2 คน)   
       
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 104) กรณีคนที่ได้สัญช�ติไทยโดย  
   ก�รเกิดโดยบทบัญญัติของกฎหม�ยว่�ด้วยสัญช�ติ ซึ่งไม่อ�จ  
   พิจ�รณ�สั่งก�รเป็นอย่�งอื่นขอเพิ่มชื่อ
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น บิด� ม�รด� หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. เรียกและตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง                                                                                     
2. สอบสวนเจ้�บ้�น บิด� ม�รด� (ถ้�มี) ผู้ขอเพิ่ม
   ชื่อ และบุคคลที่น่�เชื่อถือให้ปร�กฎข้อเท็จจริง
   เกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�ของผู้ขอเพิ่มชื่อ 
   และบิด� ม�รด� โดยเฉพ�ะข้อเท็จจริงเกียวกับ
   สถ�นที่เกิด และสัญช�ติ (ไม่นับรวมระยะเวล�
   ในก�รสอบสวน)  
3. รวบรวมหลักฐ�นพร้อมคว�มเห็นให้ น�ย
   ทะเบียนพิจ�รณ�(ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 20 วัน)
4. เมื่อน�ยทะเบียนอนุญ�ต ให้กำ�หนดเลข
   ประจำ�ตัวประช�ชน เป็นบุคคล ประเภท 5 
   ให้แก่ผู้ได้รับอนุญ�ตให้เพิ่มชื่อ(น�ยทะเบียน 
   พิจ�รณ� ระยะเวล� 10 วัน)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอเพิ่มชื่อว่�เป็น
   บุคคลที่ได้รับผ่อนผัน ให้อ�ศัยอยู่ในร�ช   
   อ�ณ�จักรเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ เป็นกลุ่ม  
   บุคคลที่มีปัญห�ไม่ส�ม�รถส่งกลับประเทศ
   ต้นท�งหรือเป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับผ่อนผันให้ 
   อยู่ในร�ชอ�ณ�กจักรได้ไม่น้อยกว่� 5 ปี หรือ
   ไม่ (ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่รัฐบ�ลมีนโยบ�ยให้
   สถ�นะต�มกฎหม�ย) (ไม่นับรวมระยะเวล�
   ก�รตรวจสอบ) 
5. รวบรวมหลักฐ�นพร้อมคว�มเห็นเสนอน�ย
   อำ�เภอหรือ้ผู้อำ�นวยก�รเขตพิจ�รณ� (ระยะ
   เวล�ดำ�เนินก�ร 20 วัน)  
6. เมื่อน�ยอำ�เภออนุญ�ตต�มคำ�ร้อง ให้น�ย
   ทะเบียนเพิ่มชื่อบุคคลดังกล่�วในทะเบียนบ้�น 
   (ท.ร.13) ต�มร�ยก�รที่ปร�กฎในทะเบียน
   ประวัติ หรือแบบสำ�รวจ (ถ้�มี) กำ�หนดให้เลข
   ประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคลประเภท 6 โดย
   หม�ยเหตุในทะเบียนบ้�นตรงช่องย้�ยเข้�ม�
   จ�ก ว่�“คำ�ร้องที่... ลงวันที่...” แล้วให้น�ย
   ทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้ 
   (น�ยอำ�เภอพิจ�รณ� 10 วัน)  
7. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อม
   หลักฐ�นให้แก่ผู้ร้องพร้อมแนะนำ�ให้ยื่นคำ�ขอ
   มีบัตรประจำ�ตัวคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทย กรณีผู้
   ที่มีอ�ยุตั้งแต่ 5 ปี  
8. กรณีน�ยอำ�เภอแจ้งผลก�รพิจ�รณ�ว่�ผู้ขอ
   เพิ่มชื่อเป็นบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติต�มที่รัฐมนตรี
   ว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทยประก�ศให้จัดทำ� 
   ทะเบียนบ้�น (ท.ร.13) ให้น�ยทะเบียนอำ�เภอ
   หรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นจัดทำ�ทะเบียนประวัติ
   สำ�หรับบุคคลท่ีไม่มีสถ�นะท�งทะเบียน (ท.ร.38ก) 
   ให้แก่บุคคลนั้น โดยกำ�หนดเลขประจำ�ตัวเป็น
   บุคคลประเภท 0

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 105) กรณีคนซึ่งไม่มีสัญช�ติไทยได้  
   รับก�รผ่อนผันให้อยู่อ�ศัยในร�ชอ�ณ�จักรเป็นกรณีพิเศษ  
   เฉพ�ะร�ยต�มกฎหม�ยว่�ด้วยคนเข้�เมืองหรือกฎหม�ยว่�ด้วย  
   สัญช�ติ     
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น บิด� ม�รด� หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                     
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบว่�
   ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                 
3. สอบสวนผู้ร้องและพย�นบุคคล ให้ปร�กฏข้อเท็จ
   จริงเก่ียวกับประวัติ คว�มเป็นม�และร�ยก�รบุคคล
   ของผู้ขอเพ่ิมช่ือ สถ�นท่ีเกิด สถ�นก�รอยู่อ�ศัยใน 
   ประเทศไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อและคว�มยินยอมให้
   เพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้�น (กรณีสอบสวนเจ้�บ้�น)
   (ไม่นับรวมระยะเวล�ในก�รสอบสวน)  

  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯ ข้อ 106 กรณีคนต่�งด้�วที่มีหนังสือ   
   เดินท�งเข้�ม�ในประเทศไทย ซึ่งระยะเวล�ก�รอนุญ�ตให้  
   อ�ศัยอยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีคว�มประสงค์ขอเพิ่มชื่อ  
   ในทะเบียนบ้�น ท.ร.13)    
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�น หรือผู้ที่ขอเพิ่มชื่อ

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                     
2. ตรวจฐ�นข้อมูลทะเบียนร�ษฎรเพื่อตรวจสอบว่�
   ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นแห่งอื่นหรือไม่                                 
3. สอบสวนผู้ร้องและพย�นบุคคล ให้ปร�กฏข้อเท็จ
   จริงเก่ียวกับประวัติ คว�มเป็นม�และร�ยก�รบุคคล
   ของผู้ขอเพ่ิมช่ือ สถ�นท่ีเกิด สถ�นก�รอยู่อ�ศัยใน 
   ประเทศไทยของผู้ขอเพิ่มชื่อและคว�มยินยอมให้
   เพิ่มชื่อ ในทะเบียนบ้�น (กรณีสอบสวนเจ้�บ้�น)
   (ไม่นับรวมระยะเวล�ในก�รสอบสวน)

  
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
ทะเบียน)       
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ      
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของเจ้�บ้�น (ถ้�มี)      
3. หลักฐ�นทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนประวัติ และบัตรประจำ�ตัวของบิด� ม�รด� และของผู้ขอ
   เพิ่มชื่อ (ถ้�มี)        
4. หลักฐ�นอื่นที่ท�งร�ชก�รออกให้ (ถ้�มี) เช่นใบอนุญ�ตทำ�ง�น หลักฐ�นก�รศึกษ�  
5. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ (อย่�งน้อย 2 คน)  
      
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม



114 115 

คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รจำ�หน่�ยชื่อและร�ยก�รบุคคลออกจ�กทะเบียนบ้�น   
   (ระเบียบฯ ข้อ 109 กรณีผู้มีชื่อและร�ยก�รบุคคลในทะเบียน  
   บ้�น เกินกว่� 1 แห่ง)     
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�นหรือผู้ที่เจ้�บ้�นมอบอำ�น�จหรือบุคคลที่มีชื่อซ้ำ�

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
กรณีผู้มีชื่อซำาอยู่ในเขตสำานักทะเบียนเดียวกัน
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง                                                                                  
2. สอบสวนเจ้�บ้�นหรือคนที่มีชื่อซ้ำ� โดยให้ 
   ยืนยันที่อยู่แน่นอนเพียงแห่งเดียว 
3. จำ�หน่�ยชื่อและร�ยก�รบุคคลออกจ�กทะเบียน
   บ้�นและสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่
   บุคคลดังกล่�วไม่ได้อ�ศัยอยู่ต�มแบบพิมพ์ 
   ท.ร.97 ก. โดยให้ประทับคำ�ว่� “จำ�หน่�ย” ด้วย
   สีนำ�เงินหน้�ร�ยก�รบุคคล และให้หม�ยเหตุ
   ในช่องย้�ยออกไปที่ในทะเบียนว่� “ชื่อซำ�ต�ม
   คำ�ร้องที่ ... ลงวันที่...” แล้วให้น�ยทะเบียนลง
   ล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้ (ระยะเวล�
   ดำ�เนินก�ร 1 วัน) 
4. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นพร้อมหลักฐ�นให้แก่
   ผู้ร้องต่อไป

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล4. รวบรวมหลักฐ�นเสนอน�ยทะเบียนอำ�เภอ    
   หรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นพิจ�รณ�(ระยะเวล�
   ดำ�เนินก�ร 20 วัน)  
5. เมื่อน�ยทะเบียนอำ�เภอหรือน�ยทะเบียน
   ท้องถิ่นอนุญ�ตต�มคำ�ร้องให้น�ยทะเบียนเพิ่ม
   ชื่อบุคคลดังกล่�วในทะเบียนบ้�น (ท.ร.๑๓) 
   ต�มร�ยก�รที่ปร�กฎในหนังสือเดินท�ง 
   กำ�หนดให้เลขประจำ�ตัวประช�ชนเป็นบุคคล
   ประเภท 6 โดยหม�ยเหตุในทะเบียนบ้�นตรง
   ช่องย้�ยเข้�ม�จ�ก ว่� “คำ�ร้องที่... ลงวันที่...” 
   แล้วให้น�ยทะเบียนลงล�ยมือชื่อและวันเดือน
   ปีกำ�กับไว้ (น�ยทะเบียน พิจ�รณ�คำ�ร้อง 
   ระยะเวล� 10 วัน)
6. มอบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นพร้อม
   หลักฐ�นประกอบก�รแจ้ง คืนให้แก่ผู้ร้อง        

 

                        
            
  

ระยะเวลา
 ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 30 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับรวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�ร
สอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รห�รือข้อกฎหม�ยก�รตรวจสอบเอกส�รที่ออกโดย
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง กรณีเอกส�รไม่ชัดเจน ชำ�รุด ฯลฯ เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของน�ย
ทะเบียน)       
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น (ท.ร.14) ของบ้�นที่จะขอเพิ่มชื่อ    
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (ถ้�มี)     
3. หนังสือเดินท�งของผู้ขอเพิ่มชื่อพร้อมสำ�เน�ซึ่งแปลเป็นภ�ษ�ไทย โดยสถ�บันที่น่�เชื่อถือ 
4. พย�นบุคคล ได้แก่ เจ้�บ้�น        
        
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

    
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รจำ�หน่�ยชื่อและร�ยก�รบุคคลออกจ�กทะเบียนบ้�น   
   (ระเบียบฯ ข้อ 111 กรณีบุคคลในทะเบียนบ้�น ต�ย แต่ยังไม่
   ได้จำ�หน่�ยชื่อและร�ยก�รบุคคลออกจ�กทะเบียนบ้�น)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�นหรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง  
2. สอบสวนเจ้�บ้�นและบุคคลที่น่�เชื่อถือให้
   ปร�กฎข้อเท็จจริงถึงส�เหตุ ที่ยังปร�กฎชื่อ
   และร�ยก�รคนต�ยในทะเบียนบ้�นรวมถึง
   ส�เหตุก�รต�ย  
3. จำ�หน่�ยชื่อและร�ยก�รบุคคลออกจ�กทะเบียน
   บ้�นและสำ�เน� ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น 
   โดยหม�ยเหตุในช่องย้�ยออกไปที่ ว่� “จำ�หน่�ย
   ต�มคำ�ร้องที่...ลงวันที่...” แล้วให้น�ยทะเบียน
   ลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปี กำ�กับไว้ (ขั้นตอน 
   ที่ 1-3 ใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)                                                  

   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 1 วัน       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับ
   รวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบ
   เอกส�ร จ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
   น�ยทะเบียน)       
         
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่มีร�ยก�รบุคคลซ้ำ�กัน     
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้แจ้งหรือของเจ้�บ้�น     
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู่   

   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รจำ�หน่�ยชื่อและร�ยก�รบุคคลออกจ�กทะเบียนบ้�น   
   (ระเบียบฯ ข้อ 111/1 กรณีมีคำ�สั่งศ�ลให้ผู้ใดเป็นคนส�บสูญ)  
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�นหรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง  
2. สอบสวนเจ้�บ้�นและบุคคลที่น่�เชื่อถือให้
   ปร�กฎข้อเท็จจริงถึงส�เหตุ ที่ยังปร�กฎชื่อ
   และร�ยก�รคนต�ยในทะเบียนบ้�นรวมถึง
   ส�เหตุก�รต�ย  
3. จำ�หน่�ยชื่อและร�ยก�รบุคคลออกจ�กทะเบียน
   บ้�นและสำ�เน� ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น 
   โดยหม�ยเหตุในช่องย้�ยออกไปที่ว่�“จำ�หน่�ย
   ต�มคำ�ร้องที่...ลงวันที่...” แล้วให้น�ยทะเบียน
   ลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปี กำ�กับไว้ (ขั้นตอน 
   ที่ 1-3 ใช้ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)                                                  

   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับ
   รวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบ
   เอกส�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
   น�ยทะเบียน)       
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้องในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้ระยะเวล�เกินกว่�ที่
   กำ�หนดไว้       
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่ปร�กฎชื่อคนต�ย 
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนเจ้�บ้�น       
3. เอกส�รที่เกี่ยวข้องกับผู้ต�ย (ถ้�มี)       
4. หนังสือมอบหม�ยและบัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้ได้รับมอบหม�ย (ถ้�มี)   
        
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้นั้นมีภูมิลำ�เน�อยู ่  

   
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รจำ�หน่�ยชื่อและร�ยก�รบุคคลออกจ�กทะเบียนบ้�น   
   (ระเบียบฯ ข้อ 112 กรณีคนสัญช�ติไทย หรือคนต่�งด้�วที่มีใบ 
   สำ�คัญประจำ�ตัวคนต่�งด้�วต�ยในต่�งประเทศ)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ เจ้�บ้�นหรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กเจ้�บ้�น

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของหลักฐ�นที่ผู้ร้องนำ�
   ม�แสดง  
2. จำ�หน่�ยชื่อและร�ยก�รคนต�ยในทะเบียน
   บ้�นและสำ�เน�ทะเบียนบ้�น ฉบับเจ้�บ้�น 
   โดยประทับคำ�ว่� “ต�ย” สีแดงไว้หน้�ร�ยก�ร
   คนต�ย พร้อมทั้งหม�ยเหตุในช่องย้�ยออกไปที่ 
   ว่� “คำ�ร้องที่...ลงวันที่...” แล้วให้น�ยทะเบียน
   ลงล�ยมือชื่อและวันเดือนปีกำ�กับไว้(ระยะ
   เวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับ
   รวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบ
   เอกส�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
   น�ยทะเบียน)       
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้องในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้ระยะเวล�เกินกว่�ที่
   กำ�หนดไว้       
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่ปร�กฎชื่อคนส�บสูญ 
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนเจ้�บ้�น      
3. สำ�เน�คำ�สั่งศ�ล       
4. หนังสือมอบหม�ยและบัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้ได้รับมอบหม�ย (ถ้�มี)   
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. กรณีขอแก้ไขร�ยก�รในสูติบัตร, มรณบัตร, 
   ทะเบียนบ้�น, สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น 
   ทะเบียนบ้�นกล�ง และทะเบียนประวัติยื่น 
   สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นักทะเบียนท้องถิ่น 
   ที่ผู้ร้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น และทะเบียน
   ประวัติ
2. กรณีขอแก้ไขร�ยก�รในทะเบียนคนเกิด
   ทะเบียนคนต�ย และใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่ 
   ให้ยื่นคำ�ร้องที่สำ�นักทะเบียนอำ�เภอ/สำ�นัก 
   ทะเบียนท้องถิ่น ที่จัดทำ�ทะเบียนคนเกิด 
   ทะเบียนคนต�ย หรือใบแจ้งก�รย้�ยที่อยู่

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รแก้ไขร�ยก�รเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร (ระเบียบฯ ข้อ 115)  
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
1. กรณีขอแก้ไขร�ยก�รในทะเบียนบ้�นหรือทะเบียนประวัติ ผู้ยื่นคำ�ร้องได้แก่ เจ้�บ้�น หรือ
   เจ้�ของร�ยก�รที่ขอแก้ไข หรือบิด�ม�รด� (กรณีเจ้�ของร�ยก�รที่ขอแก้ไขยังไม่บรรลุนิติภ�วะ)  
   หรือผู้ที่ได้รับมอบหม�ยจ�กบุคคลดังกล่�ว     
2. กรณีขอแก้ไขร�ยก�รในสูติบัตร หรือทะเบียนคนเกิด ผู้ยื่นคำ�ร้องได้แก่ เจ้�ของร�ยก�รที่ขอ
   แก้ไข หรือบิด�ม�รด� (กรณีเจ้�ของร�ยก�รที่ขอแก้ไขยังไม่บรรลุนิติภ�วะ) หรือ ผู้ที่ได้รับ
   มอบหม�ยจ�กบุคคลดังกล่�ว       
3. กรณีขอแก้ไขร�ยก�รในมรณบัตร หรือทะเบียนคนต�ย ผู้ยื่นคำ�ร้อง ได้แก่ บิด�ม�รด� ญ�ติ
   พี่น้อง หรือผู้ที่มีติติสัมพันธ์กับผู้เสียชีวิต

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับ
   รวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบ
   เอกส�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
   น�ยทะเบียน)       
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้องในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้ระยะเวล�เกินกว่�ที่
   กำ�หนดไว้       
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. หลักฐ�นก�รจดทะเบียนคนต�ย (มรณบัตร) หรือ   
2. หลักฐ�นก�รต�ยที่ออกโดยรัฐบ�ลของประเทศนั้น ซึ่งได้แปลและรับรองว่�ถูกต้องโดย
   กระทรวงก�รต่�งประเทศ        
3. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของเจ้�บ้�น      
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�นที่ปร�กฏชื่อคนต�ย    
5. หนังสือมอบหม�ยและบัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ที่ได้รับมอบหม�ย (ถ้�มี)   
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับ
   รวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบ
   เอกส�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
   น�ยทะเบียน)       
3. กรณีเกิดปัญห�ระบบก�รสื่อส�รขัดข้องในระหว่�งดำ�เนินก�ร อ�จใช้ระยะเวล�เกินกว่�ที่
   กำ�หนดไว้       
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง       
2. หลักฐ�นที่ขอแก้ไข เช่น ทะเบียนบ้�นฉบับเจ้�บ้�น สูติบัตร มรณบัตร ฯลฯ   
3. หลักฐ�นอื่นที่ท�งร�ชก�รออกให้ (ถ้�มี)       
4. พย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือซึ่งส�ม�รถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ (อย่�งน้อย 2 คน)  
         
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. เรียกและตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง ได้แก่ 
   สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ฉบับเจ้�บ้�น บัตรประจำ�
   ตัวประช�ชนของผู้แจ้ง เอกส�รที่ท�งร�ชก�ร
   ออกให้ที่จะใช้อ้�งอิงเป็นหลักฐ�นในก�รขอ
   แก้ไขร�ยก�ร  
2. กรณีไม่มีหลักฐ�นเอกส�รที่ท�งร�ชก�รออก
   ให้แสดง ให้สอบสวนเจ้�บ้�นและพย�นบุคคล
   ที่น่�เชื่อถือ (ไม่นับรวมระยะเวล�ในก�ร
   สอบสวน)  
3. รวบรวมหลักฐ�นเสนอ น�ยทะเบียนอำ�เภอ 
   หรือน�ยทะเบียนท้องถิ่นหรือน�ยอำ�เภอ 
4. กรณีมีหลักฐ�นเอกส�รร�ชก�รม�แสดง เป็น
   อำ�น�จพิจ�รณ�ของน�ยทะเบียนอำ�เภอ หรือ
   น�ยทะเบียนท้องถิ่น ส่วนกรณีที่ไม่มีหลักฐ�น
   เอกส�รร�ชก�รม�แสดง เป็นอำ�น�จพิจ�รณ� 
   ของน�ยอำ�เภอ (น�ยทะเบียนอำ�เภอ หรือน�ย
   ทะเบียนท้องถิ่น หรือน�ยอำ�เภอ พิจ�รณ�
   ระยะเวล� ๑๕ น�ที)  
5. แก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รที่ไม่ถูกต้องใน
   เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร และฐ�นข้อมูล
   ต�มคว�มประสงค์ของผู้แจ้ง โดยใช้ ท.ร.97ก

   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 1 วัน       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับ
   รวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบ
   เอกส�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
   น�ยทะเบียน)
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง       
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้มอบอำ�น�จและผู้รับมอบอำ�น�จ (กรณีมอบอำ�น�จ)    
3. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของพย�นบุคคล      
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ร้อง       
5. เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรที่ต้องก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
6. หนังสือมอบอำ�น�จ (กรณีมอบอำ�น�จ)       
7. เอกส�รร�ชก�รที่ใช้เป็นหลักฐ�นอ้�งอิง       
 
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�นหรือทะเบียนบ้�นกล�ง
2. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
ที่จัดทำ�ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย  

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รแก้ไขร�ยก�รเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร ระเบียบฯ ข้อ 115   
   (1) เกี่ยวกับร�ยก�รสัญช�ติ กรณีแก้ไข ร�ยก�รสัญช�ติของ  
   เจ้�ของประวัติจ�กสัญช�ติอื่น หรือไม่มีสัญช�ติ เป็นสัญช�ติไทย
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรยื่นคำ�ร้องต่อ
น�ยทะเบียน ดังนี้       
1. ก�รแก้ไขร�ยก�รในทะเบียนบ้�น ทะเบียนบ้�นกล�ง สูติบัตร มรณบัตร ให้ยื่นคำ�ร้องต่อน�ย
   ทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนบ้�นกล�ง แล้วแต่กรณี  
2. ก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รในทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย ให้ยื่นคำ�ร้องต่อน�ย
   ทะเบียนแห่งท้องที่ที่จัดทำ�ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. เรียกและตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง 
2. สอบสวนพย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือ  
3. รวบรวมหลักฐ�นเสนอน�ยอำ�เภอ พิจ�รณ�
   อนุญ�ต (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 1 วัน)  
4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รที่ไม่ถูกต้องใน
   เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร และฐ�นข้อมูล
   ต�มคว�มประสงค์ของผู้แจ้ง โดยใช้ ท.ร.97 ก 

   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 1 วัน       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับ
   รวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบ
   เอกส�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
   น�ยทะเบียน)
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง       
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้มอบอำ�น�จและผู้รับมอบอำ�น�จ (กรณีมอบอำ�น�จ)    
3. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของพย�นบุคคล      
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ร้อง       
5. เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรที่ต้องก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
6. หนังสือมอบอำ�น�จ (กรณีมอบอำ�น�จ)       
7. เอกส�รร�ชก�รที่ใช้เป็นหลักฐ�นอ้�งอิง       
 
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
   ท่ีผู้ร้องมีช่ือในทะเบียนบ้�นหรือทะเบียนบ้�นกล�ง
2. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
   ที่จัดทำ�ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย 

  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รแก้ไขร�ยก�รเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร ระเบียบฯ ข้อ 115   
   (2) เกี่ยวกับร�ยก�รสัญช�ติกรณีก�รแก้ไขร�ยก�รสัญช�ติของ  
   เจ้�ของประวัติ จ�กสัญช�ติไทยหรือจ�กไม่มีสัญช�ติ หรือจ�ก  
   สัญช�ติอื่น เป็นสัญช�ติอื่น    
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรยื่นคำ�ร้องต่อ
น�ยทะเบียน ดังนี้       
1. ก�รแก้ไขร�ยก�รในทะเบียนบ้�น ทะเบียนบ้�นกล�ง สูติบัตร มรณบัตร ให้ยื่นคำ�ร้องต่อน�ย
   ทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนบ้�นกล�ง แล้วแต่กรณี  
2. ก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รในทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย ให้ยื่นคำ�ร้องต่อน�ย
   ทะเบียนแห่งท้องที่ที่จัดทำ�ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. เรียกและตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง 
2. สอบสวนพย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือ  
3. รวบรวมหลักฐ�นเสนอน�ยอำ�เภอ พิจ�รณ�
   อนุญ�ต (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 1 วัน)  
4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รที่ไม่ถูกต้องใน
   เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร และฐ�นข้อมูล
   ต�มคว�มประสงค์ของผู้แจ้ง โดยใช้ ท.ร.97 ก 

   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 1 วัน       
2. กรณีมีเหตุอันควรสงสัยต้องมีก�รสอบสวน ดำ�เนินก�รภ�ยใน 15 วัน (หม�ยเหตุ : ไม่นับ
   รวมระยะเวล�ที่ต้องดำ�เนินก�รก�รสอบสวนพย�นบุคคล พย�นแวดล้อม, ก�รตรวจสอบ
   เอกส�รจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง หรือก�รห�รือข้อกฎหม�ย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�ของ
   น�ยทะเบียน)
        
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง       
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้มอบอำ�น�จและผู้รับมอบอำ�น�จ (กรณีมอบอำ�น�จ)    
3. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของพย�นบุคคล      
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นผู้ร้อง       
5. เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรที่ต้องก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลง     
6. หนังสือมอบอำ�น�จ (กรณีมอบอำ�น�จ)       
7. เอกส�รร�ชก�รที่ใช้เป็นหลักฐ�นอ้�งอิง       
 
ค่าธรรมเนียม    - ไม่มีค่�ธรรมเนียม       

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
   ท่ีผู้ร้องมีช่ือในทะเบียนบ้�นหรือทะเบียนบ้�นกล�ง
2. สำ�นักทะเบียนอำ�เภอหรือสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น
   ที่จัดทำ�ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย 

  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รแก้ไขร�ยก�รเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร ระเบียบฯ ข้อ 115   
   (2) เกี่ยวกับร�ยก�รสัญช�ติ กรณีก�รแก้ไขร�ยก�รสัญช�ติของ  
   บิด�ม�รด�ของเจ้�ของประวัติจ�กสัญช�ติอื่น หรือไม่มีสัญช�ติ  
   เป็นสัญช�ติไทย
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รในเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎรยื่นคำ�ร้องต่อ
น�ยทะเบียน ดังนี้       
1. ก�รแก้ไขร�ยก�รในทะเบียนบ้�น ทะเบียนบ้�นกล�ง สูติบัตร มรณบัตร ให้ยื่นคำ�ร้องต่อน�ย
   ทะเบียนแห่งท้องที่ที่ผู้ร้องมีชื่อในทะเบียนบ้�น หรือทะเบียนบ้�นกล�ง แล้วแต่กรณี  
2. ก�รแก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รในทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย ให้ยื่นคำ�ร้องต่อน�ย
   ทะเบียนแห่งท้องที่ที่จัดทำ�ทะเบียนคนเกิดหรือทะเบียนคนต�ย

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. เรียกและตรวจสอบหลักฐ�นของผู้แจ้ง 
2. สอบสวนพย�นบุคคลที่น่�เชื่อถือ  
3. รวบรวมหลักฐ�นเสนอน�ยอำ�เภอ พิจ�รณ�
   อนุญ�ต (ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 1 วัน)  
4. แก้ไขเปลี่ยนแปลงร�ยก�รที่ไม่ถูกต้องใน
   เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร และฐ�นข้อมูล
   ต�มคว�มประสงค์ของผู้แจ้ง โดยใช้ ท.ร.97 ก 

   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนที่เก็บรักษ�เอกส�รทะเบียนร�ษฎร 
ซึ่งเป็นต้นฉบับ  
  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รตรวจ คัดและรับรองเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร กรณีเอกส�ร  
   ต้นฉบับ หรือเอกส�รหลักฐ�นที่เก็บต้นฉบับเอกส�รที่เก็บต้นฉบับ  
   เอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร (ระเบียบฯ ข้อ 127) 
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้น�ยทะเบียนตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสำ�เน�ร�ยก�รเอกส�ร
ทะเบียนร�ษฎร ได้มีสำ�นักทะเบียนที่เก็บรักษ�เอกส�รทะเบียนร�ษฎรซึ่งเป็นต้นฉบับ 

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. จ้ดทำ�คำ�ร้องต�มแบบพิมพ์ ท.ร.31 กรณีไม่มี
   หลักฐ�นเอกส�รให้สอบสวนบันทึกป�กคำ�  
2. น�ยทะเบียน พิจ�รณ�คำ�ร้อง (ระยะเวล�
   ดำ�เนินก�ร 15 น�ที่)  

    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ล

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักทะเบียนที่จัดทำ�ทะเบียนร�ษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้  

  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รตรวจ คัดและรับรองเอกส�รก�รทะเบียนร�ษฎร (ระเบียบฯ ข้อ126)  
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัดเทศบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ผู้มีส่วนได้เสียจะขอให้น�ยทะเบียนตรวจ คัด หรือคัดและรับรองสำ�เน�ร�ยก�รเอกส�ร
ทะเบียนร�ษฎร ได้มีสำ�นักทะเบียนท่ีจัดทำ�ทะเบียนร�ษฎร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แห่งใดแห่งหน่ึงก็ได้

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
1. จ้ดทำ�คำ�ร้องต�มแบบพิมพ์ ท.ร.31 กรณีไม่มี
   หลักฐ�นเอกส�รให้สอบสวนบันทึกป�กคำ� 
2. น�ยทะเบียน พิจ�รณ�คำ�ร้อง (ระยะเวล�
   ดำ�เนินก�ร 15 น�ที)  

   
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ง�นทะเบียนร�ษฎร 
- สำ�นักปลัดเทศบ�ล
- เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีเกิดปัญห�ระบบส่ือส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด  
      
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (กรณีเจ้�ของร�ยก�รหรือผู้มีส่วนได้เสียม�ดำ�เนินก�ร)  
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้มอบหม�ย (กรณีมอบหม�ย)      
3. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้ได้รับมอบหม�ย (กรณีผู้ได้รับมอบหม�ย)    
4. เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงคว�มเป็นผู้มีส่วนได้เสีย      
        
ค่าธรรมเนียม    - ค่�ธรรมเนียมฉบับละ 20 บ�ท     
 
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สถ�นธน�นุบ�ลเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511071
โทรส�ร : 053-511071

  
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันเส�ร์แรกของเดือน
ตั้งแต่เวล� 09.30-12.00 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รจำ�หน่�ยทรัพย์หลุด 
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ สถ�นธน�นุบ�ลเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 สำ�นักง�น จ.ส.ท. (สำ�นักง�นคณะกรรมก�รจัดก�รสถ�นสถ�นธน�นุบ�ลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) กำ�หนดให้สถ�นธน�นุบ�ลเทศบ�ลเมืองลำ�พูน จำ�หน่�ยทรัพย์รับจำ�นำ�ที่
ข�ดก�รส่งดอกเบี้ย ไถ่ถอน เป็นเวล�เกินกว่� 4 เดือน 30 วัน โดยนำ�ทรัพย์หลุดจำ�นำ�ออก
ประมูลจำ�หน่�ยทุกประเภท ได้แก่ 
1. ทองคำ� น�ก เพชร พลอย
2. เงินรูปพรรณ
3. น�ฬิก�
4. วิทยุเทป เครื่องเสียง
5. โทรทัศน์
6. วิดีโอเทป วีซีดี
7. ตู้เย็น
8. กล้องถ่�ยรูป
9. จักรเย็บผ้�
10. แว่นต�
11. กบ สว่�น เลื่อย เครื่องมือไฟฟ้�
12. เสื้อผ้�
13. เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

คู่มือสำ�นักปลัดเทศบ�ลระยะเวลา
1. ระยะเวล�ดำ�เนินก�ร 15 น�ที (หม�ยเหตุ : นับตั้งแต่ได้รับเอกส�รครบถ้วน และไม่รวม
   ระยะเวล�ก�รรอรับบริก�ร)       
2. กรณีเกิดปัญห�ระบบส่ือส�รขัดข้องขณะดำ�เนินก�ร อ�จทำ�ให้ไม่แล้วเสร็จต�มระยะเวล�ท่ีกำ�หนด  
      
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ร้อง (กรณีเจ้�ของร�ยก�รหรือผู้มีส่วนได้เสียม�ดำ�เนินก�ร)  
2. บัตรประจำ�ตัวของผู้มอบหม�ย (กรณีมอบหม�ย)      
3. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้ได้รับมอบหม�ย (กรณีผู้ได้รับมอบหม�ย)    
4. เอกส�รหลักฐ�นที่แสดงคว�มเป็นผู้มีส่วนได้เสีย      
        
ค่าธรรมเนียม    - ค่�ธรรมเนียมฉบับละ 20 บ�ท     
 
การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อร้องเรียนที่ 
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หม�ยเลขโทรศัพท์ 0-5351-1013 หรือ 0-5356-2504

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขั้นตอนในการให้บริการ 
ขั้นตอน    
 ลูกค้�ยื่นคำ�ร้องขออนุญ�ตซื้อทรัพย์
หลุดจำ�นำ�นำ�ตั๋วรับจำ�นำ� และบัตรประจำ�ตัว
ประช�ชน ม�ยื่นทำ�คำ�ร้อง ซึ่งสถ�นธน�นุบ�ล
จะมีใบนัดซื้อคืนทรัพย์หลุดจำ�นำ�ให้ลูกค้�ทุกครั้ง 
(ได้รับใบนัดทันทีเมื่อม�ยื่นคำ�ร้องกับสถ�น
ธน�นุบ�ล)  

    
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- สถ�นธน�นุบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

 ลูกค้� และประช�ชนทั่วไปส�ม�รถเข้�ร่วมก�รประมูลจำ�หน่�ยทรัพย์หลุดจำ�นำ�ด้�น
หน้�ของ สถ�นธน�นุบ�ลเทศบ�ลเมืองลำ�พูน ได้ตั้งแต่เวล� 09.30 – 12.00 น. สำ�หรับลูกค้�ที่
ข�ดก�รส่งดอก หรือไถ่ถอนทรัพย์รับจำ�นำ�ของตนเอง เป็นเวล�เกินกว่� 4 เดือน 30 วัน ส�ม�รถ
ทำ�เรื่องซื้อคืนทรัพย์หลุดจำ�นำ�ได้ โดยให้นำ�ตั๋วรับจำ�นำ� และบัตรประจำ�ตัวประช�ชนม�ยื่นทำ�
คำ�ร้องขออนุญ�ตซื้อทรัพย์หลุดจำ�นำ� ณ สถ�นธน�นุบ�ลในเวล�ทำ�ก�ร คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ 
ตั้งแต่เวล� 08.00 – 16.00 น. ซึ่งท�งสถ�นธน�นุบ�ลจะออกใบนัดซื้อคืนทรัพย์หลุดจำ�นำ�ให้
ลูกค้�ที่ม�ทำ�คำ�ร้องทุกครั้ง

ระยะเวลา   วันเส�ร์แรกของเดือน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ตั๋วรับจำ�นำ�
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน

ค่าธรรมเนียม   ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
สถ�นธน�นุบ�ล เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ 053-511071
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองสวัสดิก�รสังคม  
โทรศัพท์ : 053-563297 , 053-511013 
ต่อ 123

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ของเดือนพฤศจิก�ยน
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองสวัสดิก�รสังคม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
   ต�มระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 โดยต้องมีสัญช�ติไทย มีภูมิลำ�เน�ในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูนมีอ�ยุ
ครบห้�สิบเก้�ปีบริบูรณ์ ภ�ยในวันที่ 30 กันย�ยน ของปีที่ยื่นคำ�ขอ ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดกิ�ร
หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจ�กรัฐ รัฐวิส�หกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยื่นคำ�ขอภ�ยใน
เดือนพฤศจิก�ยน ของทุกปี กรณีที่มีคว�มจำ�เป็นผู้สูงอ�ยุไม่ส�ม�รถม�ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ให้
มอบอำ�น�จเป็นล�ยลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นคำ�ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุแทนได้

คู่มือกองสวัสดิก�รสังคม  

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 

1. ยื่นแบบคำ�ขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ

   ผู้สูงอ�ยุ (ระยะเวล� 5 น�ที)

2. ตรวจสอบเอกส�รคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงิน

   เบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ (ระยะเวล� 3 น�ที)

3. ตรวจสอบหลักฐ�นก�รรับลงทะเบียน 

   (ระยะเวล� 3 น�ที)

4. ตรวจสอบคุณสมบัติ (ระยะเวล� 5 น�ที)

5. เสนอน�ยกเทศมนตรี ลงน�มในคำ�สั่งรับหรือ  

   ไม่รับขึ้นทะเบียน (ระยะเวล� 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นบริห�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นบริห�ร กองสวัสดิก�รสังคม

กองสวัสดิก�รสังคม
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6. น�ยกเทศมนตรี ลงน�มในคำ�สั่งรับหรือ ไม่
   รับขึ้นทะเบียน (ระยะเวล� 3 วัน)
7. บันทึกข้อมูลในระบบส�รสนเทศก�รจัดก�ร
   ฐ�นข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
   ท้องถิ่น(ระยะเวล� 7 วัน)
8. ประก�ศบัญชีร�ยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย  
   ยังชีพ ผู้สูงอ�ยุ เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุได้ตรวจ
   สอบร�ยชื่อและรับทร�บสิทธิของตนเอง 
   เมื่อเทศบ�ลได้ส่งร�ยชื่อให้จังหวัดภ�ยใน
   เดือนมกร�คมแล้ว (ระยะเวล� 1 วัน) 

- น�ยกเทศมนตรีเมืองลำ�พูน

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 90 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอ�ยุ   จำ�นวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน  พร้อมสำ�เน�     จำ�นวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้�น พร้อมสำ�เน�     จำ�นวน 1 ฉบับ
4. สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร พร้อมสำ�เน�      จำ�นวน 1 ฉบับ
   (กรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยประสงค์รับผ่�นท�งธน�ค�ร)
5. หนังสือมอบอำ�น�จเป็นล�ยลักษณ์อักษร    จำ�นวน 1 ฉบับ
   พร้อมทั้งสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน และ สำ�เน�ทะเบียนบ้�น 
   ของผู้มอบอำ�น�จและผู้รับมอบอำ�น�จ (กรณีผู้สูงอ�ยุไม่ส�ม�รถม�ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง) 

ค่าธรรมเนียม   ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์
รับเรื่องร�วร้องทุกข์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 หรือ
เว็บไซด์ http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

กองสวัสดิก�รสังคม  

โทรศัพท์ : 053-563297 , 053-511013 

ต่อ 123

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)

ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รจ่�ยเงินสงเคร�ะห์เพื่อก�รยังชีพ “ผู้ป่วยเอดส์”  
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองสวัสดิก�รสังคม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
   ต�มระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยก�รจ่�ยเงินสงเคร�ะห์เพื่อก�รยังชีพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผู้ป่วยเอดส์ต้องได้รับก�รวินิจฉัยจ�กแพทย์ พร้อมทั้งมีภูมิลำ�เน�
ในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูน มีร�ยได้ไม่เพียงพอแก่ก�รยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือข�ดผู้อุปก�ระ
เลี้ยงดู หรือไม่ส�ม�รถประกอบอ�ชีพเลี้ยงตนเองได้ กรณีที่ผู้ป่วยเอดส์ไม่ส�ม�รถเดินท�งม�ยื่น
คำ�ขอรับก�รสงเคร�ะห์ด้วยตัวเองได้ จะมอบอำ�น�จให้ผู้อุปก�ระม�ดำ�เนินก�รแทนได้

คู่มือกองสวัสดิก�รสังคม  

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน

1. ยื่นแบบคำ�ขอลงทะเบียนสงเคร�ะห์เพื่อ  

   ก�รยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ระยะเวล� 5 น�ที)

2. ตรวจสอบเอกส�รผู้มีสิทธิรับเงินสงเคร�ะห์

   เพื่อก�รยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ระยะเวล� 3 น�ที)

3. ตรวจสอบหลักฐ�นก�รรับลงทะเบียน 

   (ระยะ เวล� 3 น�ที)

4. ตรวจสอบคุณสมบัติ (ระยะเวล� 5 น�ที)
5. เยี่ยมบ้�นตรวจสภ�พคว�มเป็นอยู่             
   (ระยะเวล� 0.5 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นบริห�ร กองสวัสดิก�รสังคม
- ง�นบริห�ร กองสวัสดิก�รสังคม
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6. เสนอน�ยกเทศมนตรี ลงน�มในคำ�สั่งรับหรือ  
   ไม่รับขึ้นทะเบียน (ระยะเวล� 1 วัน)
7. น�ยกเทศมนตรี ลงน�มในคำ�สั่งรับหรือ  ไม่
   รับขึ้นทะเบียน (ระยะเวล� 3 วัน)
8. บันทึกข้อมูลในระบบส�รสนเทศก�รจัดก�ร
   ฐ�นข้อมูลเบี้ย ยังชีพขององค์กรปกครอง
   ท้องถิ่น(ระยะเวล� 7 วัน)
9. รับเงินสงเคร�ะห์เพื่อก�รยังชีพผู้ป่วยเอดส์                           
   (ระยะเวล� 30 วัน) 

- ง�นบริห�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- น�ยกเทศมนตรีเมืองลำ�พูน

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 30 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขอรับเงินสงเคร�ะห์เพื่อก�รยังชีพผู้ป่วยเอดส์   จำ�นวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนพร้อมสำ�เน�      จำ�นวน 1 ฉบับ
3. ทะเบียนบ้�น พร้อมสำ�เน�      จำ�นวน 1 ฉบับ
4. ใบรับรองแพทย์       จำ�นวน 1 ฉบับ
5. สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร พร้อมสำ�เน�    จำ�นวน 1 ฉบับ
   (กรณีที่ผู้ขอรับเงินสงเคร�ะห์เพื่อก�รยังชีพผู้ป่วยเอดส์ประสงค์รับผ่�นท�งธน�ค�ร) 
6. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น สำ�เน�บัตรประช�ชน ของผู้อุปก�ระ   จำ�นวน 1 ฉบับ 
   (กรณีผู้ป่วยเอดส์ไม่ส�ม�รถม�ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง) 

ค่าธรรมเนียม   ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 หรือ
เว็บไซด์ http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองสวัสดิก�รสังคม  
โทรศัพท์ : 053-563297 , 053-511013 
ต่อ 123

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ของเดือนพฤศจิก�ยน
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)ตั้งแต่
เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รลงทะเบียน เพื่อรับเบี้ยคว�มพิก�ร 
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองสวัสดิก�รสังคม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ต�มระเบียบกระทรวงมห�ดไทยว่�ด้วยหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยเงินเบี้ยคว�มพิก�รให้คนพิก�ร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 โดยคนพิก�รต้องมีสัญช�ติไทย มีภูมิลำ�เน�ในเขต
เทศบ�ลเมืองลำ�พูน มีบัตรประจำ�ตัวคนพิก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รสร้�งเสริมคุณภ�พชีวิตคนพิก�ร 
และไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในคว�มอุปก�ระของสถ�นสงเคร�ะห์ของรัฐ ส�ม�รถยื่นคำ�ขอรับเบี้ยคว�ม
พิก�รภ�ยในเดือนพฤศจิก�ยนของทุกปี กรณีคนพิก�รเป็นผู้เย�ว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบธรรม คน
เสมือนไร้คว�มส�ม�รถ หรือไร้คว�มส�ม�รถ ให้ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบ�ล ยื่นคำ�ขอ

แทน ส่วนกรณีอื่นๆ ให้ผู้ดูแลคนพิก�ร ยื่นคำ�ขอแทน  

คู่มือกองสวัสดิก�รสังคม  

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ยื่นแบบคำ�ขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยคว�ม
   พิก�ร (ระยะเวล� 5 น�ที)
2. ตรวจสอบเอกส�รคุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเงิน
   เบี้ยคว�มพิก�ร (ระยะเวล� 3 น�ที)
3. ตรวจสอบหลักฐ�นก�รรับลงทะเบียน (ระยะ
   เวล� 3 น�ที)
4. ตรวจสอบคุณสมบัติ (ระยะเวล� 5 น�ที)
5. เสนอน�ยกเทศมนตรี ลงน�มในคำ�สั่งรับหรือ  
   ไม่รับขึ้นทะเบียน (ระยะเวล� 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นบริห�ร กองสวัสดิก�รสังคม
- ง�นบริห�ร กองสวัสดิก�รสังคม
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6. น�ยกเทศมนตรี ลงน�มในคำ�สั่งรับหรือ ไม่
   รับขึ้นทะเบียน (ระยะเวล� 3 วัน)
7. บันทึกข้อมูลในระบบส�รสนเทศก�รจัดก�ร
   ฐ�นข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครอง
   ท้องถิ่น(ระยะเวล� 7 วัน)
8. ประก�ศบัญชีร�ยชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ย  
   ยังชีพ ผู้สูงอ�ยุ เพื่อให้ผู้สูงอ�ยุได้ตรวจ
   สอบร�ยชื่อและรับทร�บสิทธิของตนเอง 
   เมื่อเทศบ�ลได้ส่งร�ยชื่อให้จังหวัดภ�ยใน
   เดือนมกร�คมแล้ว (ระยะเวล� 1 วัน)  

- น�ยกเทศมนตรีเมืองลำ�พูน

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นธุรก�ร กองสวัสดิก�รสังคม

ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 90 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยคว�มพิก�ร    จำ�นวน 1 ฉบับ
2. บัตรประจำ�ตัวคนพิก�รต�มกฎหม�ยว่�ด้วยก�รสำ�เน�   จำ�นวน 1 ฉบับ
   สร้�งเสริมคุณภ�พชีวิตคนพิก�รพร้อม
3. ทะเบียนบ้�น พร้อมสำ�เน�     จำ�นวน 1 ฉบับ
4. สมุดบัญชีเงินฝ�กธน�ค�ร พร้อมสำ�เน�    จำ�นวน 1 ฉบับ 
   (กรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยคว�มพิก�รประสงค์รับผ่�นท�งธน�ค�ร)
5. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น สำ�เน�บัตรประช�ชน ของผู้แทนโดยชอบธรรม  จำ�นวน 1 ฉบับ 
   ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบ�ล หรือผู้ดูแลคนพิก�ร (กรณีคนพิก�รเป็นคนเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ หรือ
   ไร้คว�มส�ม�รถ หรือคนพิก�รไม่ส�ม�รถม�ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง) 

ค่าธรรมเนียม   ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 หรือ
เว็บไซด์ http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองสวัสดิก�รสังคม  
โทรศัพท์ : 053-563297 , 053-511013 
ต่อ 123

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รยื่นคำ�ขอเพื่อขอรับก�รสงเคร�ะห์ในก�รจัดก�รศพผู้สูงอ�ยุ
     ต�มประเพณี
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองสวัสดิก�รสังคม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ต�มประก�ศกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ เรื่องกำ�หนดหลักเกณฑ์ 
วิธีก�ร และเงื่อนไขก�รคุ้มครอง ก�รส่งเสริม และก�รสนับสนุนก�รสงเคร�ะห์ในก�รจัดก�ร
ศพต�มประเพณี พ.ศ. 2557 ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่�จัดก�รศพ หม�ยถึง ผู้สูงอ�ยุที่ถึงแก่กรรมที่
มีอ�ยุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญช�ติไทย เป็นผู้สูงอ�ยุอยู่ในครอบครัวที่ย�กจนต�มข้อมูล
คว�มจำ�เป็นพื้นฐ�น (จปฐ.) ไม่มีญ�ติหรือมีแต่ไม่ส�ม�รถจัดก�รศพต�มประเพณีได้ หรือเป็นผู้
สูงอ�ยุย�กจนแต่ไม่ได้รับก�รสำ�รวจข้อมูลคว�มจำ�เป็นพื้นฐ�น (จปฐ.) ให้น�ยกเทศมนตรี หรือ
ประธ�นชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ผู้ยื่นคำ� ขอรับเงินสงเคร�ะห์ค่�จัดก�รศพผู้สูงอ�ยุ 
หม�ยถึง ผู้ที่ทำ�หน้�ที่ในก�รจัดก�รศพผู้สูงอ�ยุที่ถึงแก่กรรม ซึ่งได้แก่ บิด� ม�รด� บุตร ญ�ติพี่
น้อง ของผู้สูงอ�ยุที่ถึงแก่กรรม ในกรณีที่ผู้สูงอ�ยุไม่มีญ�ติ บุคคลที่รับผิดชอบในก�รจัดก�รศพ
เป็นผู้ยื่นคำ�ร้องขอรับเงินค่�จัดก�รศพได้แก่ ผู้ให้ก�รดูแล ,ผู้นำ�ชุมชน เป็นต้น ทั้งนี้ผู้ยื่นจะต้องยื่น
เรื่องต�มท้องที่ที่ผู้สูงอ�ยุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�น หรือภูมิลำ�เน�ที่ถึงแก่คว�มต�ย ผู้ให้คำ�รับรอง
ผู้รับผิดชอบในก�รจัดก�รศพต�มประเพณี หม�ยถึง น�ยอำ�เภอ หรือพัฒน�สังคมและคว�ม
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือน�ยกเทศมนตรี หรือประธ�นชุมชน โดยผู้ยื่นคำ�ขอและผู้รับรอง
ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันและผู้รับผิดชอบจัดก�รศพต้องยื่นแบบคำ�ขอรับเงินสงเคร�ะห์ในก�ร
จัดก�รศพผู้สูงอ�ยุต�มประเพณี ภ�ยใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร

คู่มือกองสวัสดิก�รสังคม  
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ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ยื่นแบบคำ�ขอขอรับก�รสงเคร�ะห์ในก�ร
   จัดก�รศพผู้สูงอ�ยุต�มประเพณี (ระยะ
   เวล� 5 น�ที)
2. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของเอกส�รจ�ก
   ผู้ยื่นคำ�ขอ (ระยะเวล� 5 น�ที)
3. ส่งเอกสารประกอบการยื่นเรื่องจัดส่งให้
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(ระยะเวลา 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นส่งเสริมและสวัสดิก�รสังคม

- ง�นส่งเสริมและสวัสดิก�รสังคม

- ง�นส่งเสริมและสวัสดิก�รสังคม

ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 7 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขอรับเงินสงเคร�ะห์ในก�รจัดก�รศพผู้สูงอ�ยุต�มประเพณี     จำ�นวน 1 ฉบับ 
   (แบบ สทส.01)    
2. แบบรับรองก�รจัดก�รศพผู้สูงอ�ยุต�มประเพณีของผู้สูงอ�ยุ     จำ�นวน 1 ฉบับ 
   (แบบ สทส. 02)
3. ใบมรณบัตร ฉบับจริง พร้อมสำ�เน�        จำ�นวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจำ�ตัวประช�ชนผู้ยื่นคำ�ขอรับเงินฯ พร้อมสำ�เน�      จำ�นวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม   ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 หรือ
เว็บไซด์ http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองสวัสดิก�รสังคม  
โทรศัพท์ : 053-563297 , 053-511013 
ต่อ 123

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองสวัสดิก�รสังคม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    เป็นก�รช่วยเหลือประช�ชนผู้ประสบภัยที่เกิดขึ้นแก่ส�ธ�รณชน ได้แก่ อัคคีภัย ว�ตภัยอุทกภัย 
สึน�มิ ตลอดจนภัยอื่น ๆ ไม่ว่�จะเกิดจ�กธรรมช�ติหรือมีผู้กระทำ�ให้เกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตร�ยแก่
ชีวิตร่�งก�ยของประช�ชน หรือคว�มเสียห�ยแก่ทรัพย์สินของประช�ชนหรือของรัฐ(พ.ร.บ.ป้องกัน
ภัยฝ่�ยพลเรือน พ. ศ. 2522) ซึ่งภัยธรรมช�ติถือเป็นส่วนหนึ่งของภัยพิบัติ ต�มหลักเกณฑ์ก�รใช้
จ่�ยเงินทดรองร�ชก�รเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 โดยให้คว�มช่วยเหลือ
ด้�นก�รดำ�รงชีพ เป็นส่ิงของหรือจ่�ยเป็นเงิน และให้คำ�นึงถึงสภ�พและเหตุก�รณ์ต�มคว�มเหม�ะสม 
ค่�ช่วยเหลือผู้บ�ดเจ็บ ค่�จัดก�รศพ ด้�นสังคมสงเคร�ะห์  ช่วยเหลือเป็นเงินสงเคร�ะห์เพื่อบรรเท�
ภ�วะวิกฤตเฉพ�ะหน้�แก่นักเรียน นักศึกษ� ที่บิด� ม�รด� หรือผูอุ้ปก�ระเลี้ยงดู หรือผู้มีร�ยได้
หลักเลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิตจ�กภัยพิบัติ หรือจัดโครงก�รฝึกอบรมสง่เสริมอ�ชีพระยะสั้นเฉพ�ะ
พื้นที่ประสบภัยพิบัติ ในด้�นด้�นก�รแพทย์และก�รส�ธ�รณสุข  ให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ โดยจัดห�วัสดุ เคมีภัณฑ์ อ�ห�ร และเวชภัณฑ์ สำ�หรับแจกจ่�ยประช�ชนเพื่อให้ประช�ชนได้
บริโภคนำ� อ�ห�รที่ปลอดภัย ด้�นก�รเกษตร ให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือเป็นตัวเงินในลำ�ดับแรกแก่
ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้ขึ้นทะเบียนกับหน่วยง�นท่ีกำ�กับดูแลแต่ละด้�นของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ก่อนเกิดภัยพิบัติแล้วเท่�นั้น ด้�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย ให้ดำ�เนินก�รช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยซ่อมแซมสิ่งส�ธ�รณประโยชน์ที่ได้รับคว�มเสียห�ยจ�กภัยพิบัติซึ่งมิได้อยู่ใน
คว�มรับผิดชอบของส่วนร�ชก�รให้กระทำ�ได้เฉพ�ะในกรณีเร่งด่วนจำ�เป็นเพ่ือให้กลับคืนสู่สภ�พเดิม 
โดยก�รซ่อมแซมนั้นต้องไม่ซ ำ�ซ้อนกับโครงก�รท่ีได้รับงบประม�ณดำ�เนินก�รในบริเวณนั้นอยู่
แล้วรวมถึง จัดห�ภ�ชนะรองรับนำ� เช่น โอ่งซีเมนต์  ถังเหล็กอ�บสังกะสี  ถังเก็บนำ�ค.ส.ล. ถังปูน
ฉ�บเสริมลวด หรือถังเก็บนำ�ประเภทอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือร�ษฎรที่ข�ดแคลนนำ�อุปโภคบริโภค หรือ
ซ่อมแซมภ�ชนะรองรับนำ�ที่ชำ�รุดเสียห�ย เพื่อให้ส�ม�รถใช้เก็บนำ�ไว้อุปโภคบริโภค

คู่มือกองสวัสดิก�รสังคม  ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ประสบภัยแจ้งเหตุ  (ระยะเวล� 5 น�ที)
2. สำ�รวจคว�มเสียห�ยจ�กภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
   (ระยะเวล� 0.5 วัน)
3. พิจ�รณ�ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต�มหลัก
   เกณฑ์และ วิธีก�รที่กำ�หนด (ระยะเวล�1วัน)
4. ให้ช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติ  
   (ระยะเวล� 7 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นสวัสดิก�รสังคม
- ง�นสวัสดิก�รสังคม กองช่�ง

- คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ช่วยเหลือ
  ผู้ประสบภัยพิบัติ
- ง�นสวัสดิก�รสังคม

ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 7 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบสำ�รวจบ้�นเรือนที่ประสบภัยในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูน     จำ�นวน 1 ฉบับ
2. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน        จำ�นวน 1 ฉบับ
3.สำ�เน�ทะเบียนบ้�น         จำ�นวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม   ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 หรือ
เว็บไซด์ http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองสวัสดิก�รสังคม  
โทรศัพท์ : 053-563297 , 053-511013 
ต่อ 123

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รยื่นคำ�ขอเพื่อขอรับก�รช่วยเหลือผู้ประสบปัญห�ท�งสังคม
   กรณีฉุกเฉิน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองสวัสดิก�รสังคม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
        ต�มระเบียบกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ว่�ด้วยก�รจ่�ยเงิน
อุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญห�ท�งสังคมกรณีฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 เป็นก�รให้
คว�มช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบปัญห�เดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันทันด่วน หรือที่ค�ดว่�จะเกิด
ขึ้นในเวล�อันใกล้ หรือจะต้องได้รับก�รแก้ไขโดยฉับพลันทันท่วงที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญห�
สังคมด้�นอื่นต�มม� รวมถึงเป็นก�รช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนให้ก�รสงเคร�ะห์ พัฒน�และฟื้นฟู
ให้ก�รช่วยเหลือตนเองได้ โดยเป็นก�รให้คว�มช่วยเหลือต�มคว�มจำ�เป็นและเหม�ะสมเป็นเงิน
หรือสิ่งของได้ไม่เกินสองพันบ�ทต่อครั้งต่อครอบครัว ในกรณีให้คว�มช่วยเหลือเป็นเงิน หรือ
สิ่งของเกินสองพันบ�ทต่อครั้งต่อครอบครัวให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกระทรวงก�รพัฒน�สังคม
และคว�มมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ว่�ราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี

คู่มือกองสวัสดิก�รสังคม  

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ย่ืนแบบคำ�ขอรับก�รช่วยเหลือผู้ประสบปัญห� 
   ท�งสังคมกรณี ฉุกเฉิน (ระยะเวล� 5 น�ที)
2. ตรวจสอบคว�มถูกต้องของเอกส�รจ�กผู้ยื่น  
   คำ�ขอ (ระยะเวล� 5 น�ที)
3. เยี่ยมบ้�นประเมินสภ�พปัญห�
4. ส่งเอกส�รประกอบก�รยื่นเรื่องจัดส่งให้
   หน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง (ระยะเวล� 3 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นสวัสดิก�รสังคม

- ง�นสวัสดิก�รสังคม 

- ง�นสวัสดิก�รสังคม
- ง�นสวัสดิก�รสังคม
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ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 7 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบสำ�รวจบ้�นเรือนที่ประสบภัยในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูน     จำ�นวน 1 ฉบับ
2. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน        จำ�นวน 1 ฉบับ
3.สำ�เน�ทะเบียนบ้�น         จำ�นวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม   ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 หรือ
เว็บไซด์ http://www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

กอวิช�ก�ร
และแผนง�น
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
กองวิช�ก�รและแผนง�น อ�ค�รคุณธรรม 17
โทรศัพท์:053-561524
โทรส�ร:053-561524

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-12.00 และ 13.00-16.30

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอรับข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     ด้วยพระร�ชบัญญัติข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร พ.ศ. 2540 ม�ตร� 9 กำ�หนดให้หน่วยง�น
ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่�วส�รไว้ให้ประช�ชนเข้�ตรวจดูได้ ดังนั้นเทศบ�ลเมืองลำ�พูนจึงจัดตั้ง
ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รเทศบ�ลเมืองลำ�พูน ณ กองวิช�ก�รและแผนง�น อ�ค�รคุณธรรม 17 
เทศบ�ลเมืองลำ�พูน สำ�หรับประช�ชนส�ม�รถ เข้�ตรวจดูและศึกษ�ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร
ได้สะดวกและได้รับประโยชน์สูงสุด ตลอดจนว�งหลักเกณฑ์ก�รเรียกค่�ธรรมเนียมในก�รขอสำ�เน�
หรือขอสำ�เน�ที่มีคำ�รับรองถูกต้องของข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�รอย่�งเหม�ะสมและเป็นแนวท�ง
เดียวกัน ในกรณีที่ข้อมูลข่�วส�รใดอยู่ในคว�มครอบครองของศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร เจ้�หน้�ที่จะ
พิจ�รณ�เปิดเผยและจัดห�ข้อมูลข่�วส�รแก่ผู้ยื่นคำ�ขอ ห�กเป็นข้อมูลที่ไม่อยู่ในคว�มครอบครอบ
ของศูนย์ข้อมูลข่�วส�ร เจ้�หน้�ท่ีจะนำ�แบบฟอร์มก�รขออนุญ�ตให้แก่ผู้ย่ืนคำ�ขอเพ่ือย่ืนขอรับยัง
หน่วยง�น  ที่ครอบครองข้อมูลข่�วส�รต่อไป และกรณีก�รขอรับข้อมูลข่�วส�รไม่ว่�จะเป็นเรื่องใด 
ห�กเป็นก�รมอบอำ�น�จหรือผู้ยื่นคำ�ขอได้รับมอบอำ�น�จจ�กผู้อื่นต้องมีหนังสือมอบอำ�น�จ

คู่มือกองวิช�ก�รและแผนง�น

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ผู้ประสงค์ยื่นคำ�ขอรับข้อมูลข่�วส�รโดย  
   กรอกแบบฟอร์มก�รขอรับข้อมูลข่�วส�ร   
   (ระยะเวล� 0.5 วัน)
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูล เอกส�ร คุณสมบัติ
   ผู้ขอรับและพิจ�รณ�ประเภท ข้อมูลต�ม
   คำ�ขอ(ระยะเวล� 0.5 วัน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา 
  ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 0.5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

การรับเรื่องร้องเรียน
1. แบบคำ�ร้องขอรับข้อมูลข่�วส�ร                                          จำ�นวน  1  ฉบับ                                      
2. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน                                          จำ�นวน  1  ฉบับ                                        
3. หนังสือมอบอำ�น�จพร้อมสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน    จำ�นวน  1  ฉบับ   
   ของผู้มอบและผู้รับมอบอำ�น�จฉบับรับรองสำ�เน�ถูกต้อง 
   (กรณีได้รับมอบอำ�น�จ)         
                                                                                                   
ค่าธรรมเนียม   
 ไม่เสียค่�ธรรมเนียม ในกรณีต้องก�รขอสำ�เน�ที่มีคำ�รับรองสำ�เน�ถูกต้อง ต้องเสียค่�
ธรรมเนียมต�มอัตร�ที่กำ�หนดไว้ในภ�คผนวก

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�ร เทศบ�ลเมืองลำ�พูน อ�ค�รคุณธรรม 17 โทรศัพท์ 053-561524

ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ภ�คผนวก

3. เจ้�หน้�ที่ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์ (ระยะ
   เวล� 1 วัน)
4. เสนอผู้บังคัญบัญช�พิจ�รณ�อนุญ�ตเปิด
   เผยข้อมูล (ระยะเวล� 0.5 วัน)
5. จัดห�ข้อมูลข่�วส�รที่ยื่นในคำ�ขอ 
   (ระยะเวล� 0.5 วัน) 

- ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- ศูนย์บริก�รข้อมูลข่�วส�รเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

กอส�ธ�รณสุข
และ

สิ่งแวดล้อม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม
กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-5351-2000

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอต่อใบอนุญ�ตร�ยใหม่และก�รขอต่อใบอนุญ�ตประจำ�ปี   
   สถ�นประกอบก�รจำ�หน่�ยอ�ห�ร สะสมอ�ห�ร ประกอบ  
   กิจก�รที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ สถ�นบริก�รแต่งผม – เสริม  
   สวย จำ�หน่�ยสินค้�ในที่หรือท�งส�ธ�รณะ
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม กองส�ธ�รณสุขและ
   สิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     สถ�นประกอบก�รจำ�หน่�ยอ�ห�ร สะสมอ�ห�ร กิจก�รที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ กิจก�ร
แต่งผม – เสริมสวย และจำ�หน่�ยสินค้�ในที่หรือท�งส�ธ�รณะ ซึ่งผู้ประกอบก�รจะต้องม�
เขียนแบบคำ�ร้องเพื่อขอใบอนุญ�ตในก�รประกอบกิจก�รดังกล่�ว ต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่น โดย
ค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตให้เป็นไปต�มเทศบัญญัติเทศบ�ลเมืองลำ�พูน พ.ศ. 2540 และให้มีก�ร
ควบคุมกิจก�รต่�ง ๆ ให้เป็นไปต�มพระร�ชบัญญัติก�รส�ธ�รณสุข พ.ศ. 2535 

กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ยื่นคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�น (ระยะเวล� 1    
   วันทำ�ก�ร)
2. เจ้�หน้�ที่รับคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�น  
   (ระยะเวล� 1 วันทำ�ก�ร)
3. เจ้�หน้�ตรวจสอบสถ�นประกอบก�ร  
   (ระยะเวล�ภ�ยใน 7 วันทำ�ก�ร นับจ�กวัน  
   รับคำ�ร้อง)     
   - กรณีผ่�น  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม 

- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม 

- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

ระยะเวลา 
  ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 20  วันทำ�ก�ร

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ประกอบก�ร ห�กเป็นนิติบุคคลให้สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจด 
   ทะเบียนบุคคลม�ด้วย
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่ตั้งสถ�นประกอบก�ร
3. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ขอรับใบอนุญ�ต
4. รูปถ่�ย ขน�ด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 ใบ

ค่าธรรมเนียม  - (ต�มเทศบัญญัติ เทศบ�ลเมืองลำ�พูนพ.ศ. 2540 ที่แนบม�ด้วยนี

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัย สิ่งแวดล้อม กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
โทรศัพท์  0-5351-2000  หรือ เว็บไซต์www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ( ต�มเอกส�รที่แนบม�ด้วยนี้ )

1. แจ้งชำ�ระค่�ธรรมเนียม
2. รับชำ�ระค่�ธรรมเนียม/ออกใบอนุญ�ต 
   (ภ�ยใน 20 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง)
   - กรณีไม่ผ่�น  
1. แจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข (ภ�ยใน 15 วันทำ�ก�ร)
2. นัดตรวจซ้ำ�   
3. กรณีตรวจสอบไม่ผ่�น รอบ 2 ไม่อนุญ�ต
   ให้ประกอบกิจก�ร
4. ทำ�หนังสือแจ้งเหตุผลแก่ผู้ประกอบก�ร 
หมายเหตุ : (กรณีรายเก่า– ไม่ต่อใบอนุญาต
ติดต่อกัน 2 ปีทำาหนังสือเพิกถอนใบอนุญาต)
   - ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม 
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คำ�ขอรับใบอนุญ�ตให้ใช้สถ�นที่

ประกอบกิจก�รค้�ที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ

**********************

      เขียนที่สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

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

  ข้�พเจ้�             บุคคลธรรมด�            นิติบุคคล   

ชื่อ………………….อ�ยุ….ปีเชื้อช�ติ……..สัญช�ติ…….เลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่………........……

อยู่บ้�นเลขที่……………ซอย……….…ถนน………………………..ตำ�บล………………………………

อำ�เภอ…………...........……………..จังหวัด……………………….โทรศัพท์……………………………..

 ขอยื่นคำ�ร้องขอรับใบอนุญ�ตให้ใช้สถ�นที่ประกอบกิจก�รค้�ที่เป็นอันตร�ยต่อสุขภ�พ

ประเภท…………………………………………………..…เปิดดำ�เนินกิจก�รตั้งแต่เวล�…………...ถึง

เวล�…………….น.  ปีที่เริ่มดำ�เนินก�ร  พ.ศ……… ใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ประเภท………………….

ขน�ด……………………แรงม้�    จำ�นวน…………………เครื่อง

 จำ�นวนคนง�น  ประจำ�…………...…คน  ช�ย………….…..คน  หญิง…………..……คน

       ชั่วคร�ว…………….คน  ช�ย………….…..คน  หญิง…………..……คน

ตั้งอยู่เลขที่…………….ถนน………………………..ตำ�บล…………………..อำ�เภอ……………………..

จังหวัด……………………………..โทรศัพท์……………………………

  พร้อมคำ�ขอนี้ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รหลักฐ�นต่�ง ๆ ม�ด้วยแล้ว  คือ

  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ประกอบก�ร  ห�กเป็นนิติบุคคลให้สำ�เน�หนังสือ

รับรองก�รจดทะเบียนนิติบุคคลม�ประกอบด้วย

  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของสถ�นที่ประกอบก�ร  

  สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ขอรับใบอนุญ�ต

  กรณีเจ้�ของไม่ส�ม�รถม�ยื่นคำ�ขอด้วยตนเองได้ ให้ผู้รับมอบอำ�น�จนำ�หนังสือ

มอบอำ�น�จที่ถูกต้องต�มกฎหม�ยพร้อมบัตรประจำ�ตัวของผู้มอบอำ�น�จและผู้รับมอบอำ�น�จม�แสดง

  ขอรับรองว่�  ข้อคว�มในแบบคำ�ขอนี้เป็นคว�มจริงทุกประก�ร

   

   (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ขอรับใบอนุญ�ต

            (………………………………………)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

-2-

ต่อปี……………

คว�มเห็นเจ้�พนักง�นส�ธ�รณสุขชุมชน

…………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นหัวหน้�ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

…………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นหัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นส�ธ�รณสุข

…………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

…………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นปลัดเทศบ�ลหรือรองปลัดเทศบ�ล

………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นเจ้�พนักง�นท้องถิ่น

…………………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)………………………………………………

หม�ยเหตุ

ได้รับเงินค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตต�มใบเสร็จรับเงินเล่มที่………………เลขที่……………….

จำ�นวนเงิน………………บ�ท  (…………………………………………) ค่�ปรับ……………..บ�ท

ลงวันที่……………เดือน……………………….พ.ศ………………….แล้ว

(ลงชื่อ)…………………………………………เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน/เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คำ�ร้องขอหนังสือรับรองแจ้ง

จัดตั้งสถ�นที่จำ�หน่�ยอ�ห�ร หรือสถ�นที่สะสมอ�ห�ร

**********************

      เขียนที่สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

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

 ข้�พเจ้�             บุคคลธรรมด�            นิติบุคคล   ชื่อ……………………………

อ�ยุ…….ปี   เชื้อช�ติ………..สัญช�ติ……….เลขประจำ�ตัวประช�ชนเลขที่……………………….

อยู่บ้�นเลขที่……………ซอย………….…ถนน………………..ตำ�บล…………....…………………

อำ�เภอ………………………..จังหวัด……………………….โทรศัพท์…………………………..…..

  ขอยื่นคำ�ร้องขอรับหนังสือรับรองก�รแจ้งจัดตั้งสถ�นที่จำ�หน่�ยอ�ห�ร หรือ

สถ�นที่สะสมอ�ห�ร .......................................................... ต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 1. สถ�นที่ชื่อ ................................................................. เพื่อจำ�หน่�ยอ�ห�ร หรือสะสมอ�ห�ร

 2. สถ�นที่ตั้งเลขที่ ........................ ซอย ....................................... ถนน .............................................

ตำ�บล ............................ อำ�เภอ ............................ จังหวัด ................................. โทรศัพท์ ..............................

จำ�นวนพื้นที่ประกอบก�ร ..................................ตร.ม.

 3. ผู้จัดก�รสถ�นที่แห่งนี้ คือ (น�ย/น�ง/น�งส�ว) ..........................................................................

อ�ยุ .................. ปี เชื้อช�ติ ............................... สัญช�ติ ................................ อยู่บ้�นเลขที่ ...........................

ซอย .......................................... ถนน ....................................................ตำ�บล ................................................ 

อำ�เภอ ....................................... จังหวัด ............................................... โทรศัพท์ ...........................................

 4. พร้อมคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ ม�ด้วยแล้ว คือ 

  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ประกอบก�ร ห�กเป็นนิติบุคคลให้สำ�เน�หนังสือ

รับรองก�รจดทะเบียนนิติบุคคลม�ประกอบด้วย

  สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของที่ตั้งของประกอบก�ร   

  สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้ขอรับใบอนุญ�ต 

  กรณีเจ้�ของไม่ส�ม�รถม�ยื่นคำ�ขอด้วยตนเองได้  ให้ผู้รับมอบอำ�น�จนำ�หนังสือ

มอบอำ�น�จที่ถูกต้องต�มกฎหม�ย พร้อมบัตรประจำ�ตัวของผู้มอบอำ�น�จและผู้รับมอบอำ�น�จม�แสดง

  ขอรับรองว่�  ข้อคว�มในแบบคำ�ขอนี้เป็นคว�มจริงทุกประก�ร

   (ลงชื่อ)………………………………………….ผู้ขอรับใบอนุญ�ต

            (………………………………………)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

-2-

ต่อปี……………

คว�มเห็นเจ้�พนักง�นส�ธ�รณสุขชุมชน

………………………………………………………………………………………………………...

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นหัวหน้�ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม

………………………………………………………………………………………………………...

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นหัวหน้�ฝ่�ยบริห�รง�นส�ธ�รณสุข

………………………………………………………………………………………………………...

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

………………………………………………………………………………………………………...

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นปลัดเทศบ�ลหรือรองปลัดเทศบ�ล

………………………………………………………………………………………………………...

(ลงชื่อ)………………………………………………

คว�มเห็นเจ้�พนักง�นท้องถิ่น

………………………………………………………………………………………………………...

(ลงชื่อ)………………………………………………

หม�ยเหตุ

ได้รับเงินค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ตต�มใบเสร็จรับเงินเล่มที่………………เลขที่……………….

จำ�นวนเงิน………บ�ท  (…………...……) ค่�ธรรมเนียมก�รแพทย์ .............บ�ท ค่�ปรับ.....…..บ�ท

ลงวันที่……………เดือน……………………….พ.ศ………………….แล้ว

(ลงชื่อ)…………………………………………เจ้�หน้�ที่ก�รเงิน/เจ้�หน้�ที่ธุรก�ร

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยส่ิงแวดล้อม
กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-5351-2000

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอใบอนุญ�ตติดตั้งป้�ยในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม กองส�ธ�รณสุขและ
   สิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     ผู้ประกอบก�รที่มีคว�มประสงค์ที่จะติดตั้งป้�ยชั่วคร�ว ขน�ด 120 x 240 cm. เพื่อก�รโฆษณ� 
ก�รค้� ก�รประช�สัมพันธ์ ให้เขียนแบบคำ�ร้องขออนุญ�ตติดตั้งป้�ยในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูนได้ที่ 
ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยอนุญ�ตให้ติดตั้งป้�ยได้ 
ครั้งละไม่เกิน 45 วัน

กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ยื่นคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�น
 - ตัวอย่�งรูปแบบป้�ยที่จะติดตั้งพร้อมระบุ
   ขน�ดจริงพิมพ์ลงกระด�ษ A 4 จำ�นวน 1 
   ชุด (ระยะเวล� 1 วันทำ�ก�ร)
2. เจ้�หน้�ที่รับคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�น                              
   (ระยะเวล� 1 วันทำ�ก�ร)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยส่ิงแวดล้อม

- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยส่ิงแวดล้อม

3. เสนอคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�นให้เจ้�พนักง�น  
   ท้องถ่ินเป็นผู้อนุญ�ต (ระยะเวล� 1วันทำ�ก�ร) 
  - กรณีอนุญ�ต  - ออกใบอนุญ�ต 
   (7วัน ทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง )       
 - กรณีไม่อนุญ�ต 
 - แจ้งให้ผู้ยื่นคำ�ร้องรับทร�บ (3 วันทำ�ก�ร 
   นับจ�กวันที่เจ้�พนักง�นท้องถิ่นพิจ�รณ�
   ไม่อนุญ�ต)

- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยส่ิงแวดล้อม

ระยะเวลา 
  ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 7 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบตัวอย่�งที่จะติดตั้ง จำ�นวน  1  ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ใบอนุญ�ตติดตั้งป้�ยชั่วคร�ว ฉบับละ   200 บ�ท ติดตั้งป้�ยครั้งละ ไม่เกิน 45 วัน
- ใบอนุญ�ตติดตั้งป้�ยร�ยปี    ฉบับละ 1,200 บ�ท 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์  0-5351-2000 หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ( ต�มเอกส�รที่แนบม�ด้วยนี้ )
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คำ�ร้องขออนุญ�ตโฆษณ�
***********************************

      เขียนที่ สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
วันที่……..……..เดือน………………พ.ศ………..

         ข้�พเจ้�………………….………เลขที่บัตรประช�ชน…………………….อ�ยุ…….....…..ปี
สัญช�ติ…....…...อยู่บ้�นเลขที่……..……ตรอก/ซอย...………….ถนน….…..……ตำ�บล/แขวง..............
…..……….…..อำ�เภอ/เขต……..……..……….จังหวัด………..……............…….....โทรศัพท์………..
ขอยื่นคำ�ร้องต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่นหรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่ ขออนุญ�ตทำ�ก�รโฆษณ� โดยปิด ทิ้ง 
หรือโปรยแผ่นประก�ศหรือป้�ยโฆษณ�  ณ  ที่…………..……………………………………………
……...…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...........................................
วันที่เริ่มขออนุญ�ตโฆษณ�…………………………………………วันสิ้นสุดก�รขอ
อนุญ�ต…………………………………
 พร้อมนี้ได้เสนอตัวอย่�งของแผ่นประก�ศหรือป้�ยที่จะโฆษณ�จำ�นวน  1 ชุด ม�ด้วยแล้ว          
 ขอรับรองว่�เมื่อครบกำ�หนดเวล�ในหนังสืออนุญ�ตแล้ว จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือ
ล้�งแผ่นประก�ศหรือป้�ยโฆษณ�ออกจ�กบริเวณดังกล่�ว
                    (ลงชื่อ)…………………………………………...
      ผู้ขออนุญ�ต
คว�มเห็นของเจ้�หน้�ที่
…………………………………………………………………………………………………………
      (ลงชื่อ)……………………………………………               
                                           ตำ�แหน่ง………………………………………….
เรียน  ปลัดเทศบ�ล
…………………………………………………………………………………………………………
                                           (ลงชื่อ)………………………………….............  
                              ผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุขฯ      
เรียน  เจ้�พนักง�นท้องถิ่น/น�ยกเทศมนตรี
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..................................................................
                                           (ลงชื่อ)………………………………………………
                        ปลัดเทศบ�ล
คำ�สั่งของเจ้�พนักง�นท้องถิ่นหรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….............................................................
                                           (ลงชื่อ)…………………………………...............
                                           ตำ�แหน่ง……………………………………………

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยส่ิงแวดล้อม
กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-5351-2000

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขออนุญ�ตใช้ฌ�ปนสถ�น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม กองส�ธ�รณสุขและ
   สิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     ผู้ที่มีคว�มประสงค์จะขออนุญ�ตใช้ฌ�ปนสถ�นกู่ช้�งและฌ�ปนสถ�นบ้�นหลวยยเพื่อใช้ฌ�ปน
ศพผู้เสียชิวิตให้ม�ยื่นคำ�ร้องขออนุญ�ตได้ที่กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ย่ืนคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�น                                           
   - สำ�เน�ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิตจำ�นวน 1 
   ชุด (ระยะเวล� 1 วันทำ�ก�ร)
2. เจ้�หน้�ท่ีรับคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�น                       
   (ระยะเวล� 1 วันทำ�ก�ร)
3. เสนอคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�นให้เจ้�พนักง�น
   ท้องถ่ินเป็นผู้อนุญ�ต (ระยะเวล�1วันทำ�ก�ร)
4. เจ้�พนักง�นท้องถ่ินอนุญ�ต ง�นสุข�ภิบ�ล
   และอน�มัยส่ิงแวดล้อม (ระยะเวล�ภ�ยใน 3 
   วันทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยส่ิงแวดล้อม

- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยส่ิงแวดล้อม

- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยส่ิงแวดล้อม

- ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยส่ิงแวดล้อม
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ระยะเวลา 
  ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 3  วันทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สำ�เน�ใบมรณะบัตรของผู้เสียชีวิต จำ�นวน  1 ชุด

ค่าธรรมเนียม
- ผู้เสียชีวิตที่มีภูมิลำ�เน�ต�มทะเบียนบ้�นนอกเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูนให้ชำ�ระค่�ธรรมเนียม 
  500 บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์  0-5351-2000 หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ( ต�มเอกส�รที่แนบม�ด้วยนี้ )

คำ�ร้องขออนุญ�ตใช้ฌ�ปนสถ�น

       เขียนที่ สำ�นักง�นเทศบ�ล

เมืองลำ�พูน

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

เรื่อง      ขออนุญ�ตใช้ฌ�ปนสถ�น

เรียน     น�ยกเทศมนตรีเมืองลำ�พูน

  ข้�พเจ้�..................................................เลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชน...............................

อยู่บ้�นเลขที่...........ถนน...................................ตำ�บล.............................อำ�เภอ....................จังหวัด........................

  ขอยื่นเรื่องร�วขออนุญ�ตใช้ฌ�ปนสถ�นกู่ช้�ง/บ้�นหลวย เพื่อฌ�ปนกิจศพ

ของ.................................................................อ�ยุ.............ปี  อยู่บ้�นเลขที่......................ถนน...............................

ตำ�บล..................................อำ�เภอ................................จังหวัด....................................โดยจะขออนุญ�ตใช้

ฌ�ปนกิจศพ   (    ) บนเมรุ    (    )  ล�นเผ�   ในวันที่...............เดือน....................... พ.ศ. .....................

เวล�................................น.  และได้ตั้งศพบำ�เพ็ญกุศล ณ  .........................................................................

ขอใช้บริก�รกองส�ธ�รณสุขฯ

  (    )   รถบรรทุกศพ (    )    ปร�ส�ทสำ�เร็จรูป

ขอใช้บริก�รกองวิช�ก�รฯ

  (    )   รถนำ�ขบวน  (    )  ประก�ศเสียงต�มส�ย

ขอใช้บริก�รกองสวัสดิก�รฯ

  (    )   รถร�งไฟฟ้�   

  (    )   อื่นๆ .......................................................................................

  จึงเรียนม�เพื่อโปรดอนุญ�ต  จักเป็นพระคุณยิ่ง

          ขอแสดงคว�มนับถือ

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

      ผู้ขออนุญ�

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ลำ�พูน    
โทรศัพท์  053511013 ต่อ 148        
โทรส�ร   053 511092, 053 531238

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รแจ้งขุดดิน-ถมดิน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
 ม�ตร� 17 ผู้ใดประสงค์จะทำ�ก�รขุดดินโดยมีคว�มลึกจ�กระดับพื้นดินเกินส�มเมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีป�กบ่อดินเกินหน่ึงหม่ืนต�ร�งเมตรหรือมีคว�มลึกหรือพ้ืนท่ีต�มท่ีเจ้�พนักง�นท้องถ่ิน
ประก�ศกำ�หนด  ให้แจ้งต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่นต�มแบบที่เจ้�พนักง�นท้องถิ่นกำ�หนดโดยยื่น
เอกส�รแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำ�ก�รขุดดิน
2. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้�งเคียง
3. ร�ยก�รที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวง
4. วิธีก�รขุดดินและก�รขนดิน
5. ระยะเวล�ท�ก�รขุดดิน
6. ชื่อผู้ควบคุมง�นซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
7. ที่ตั้งสำ�นักง�นของผู้แจ้ง
8. ภ�ระผูกพันต่�งๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำ�ก�รขุดดิน
9. เอกส�รและร�ยละเอียดอื่นๆที่คณะกรรมก�รกำ�หนดโดยประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ�

 ถ้�ผู้แจ้งได้ดำ�เนินก�รต�มท่ีระบุไว้ในวรรคหน่ึงโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้�พนักง�นท้องถ่ิน 
ออกใบรับแจ้งต�มแบบที่เจ้�พนักง�นท้องถิ่นกำ�หนด เพื่อเป็นหลักฐ�นก�รแจ้งให้แก่ผู้นั้นภ�ยใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้เริ่มต้นทำ�ก�รขุดดินต�มที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

คู่มือกองช่�งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

กองช่�ง
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 ถ้�ก�รแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภ�ยในเจ็ดวัน
นับแต่วันท่ีมีก�รแจ้งต�มวรรคหน่ึง ถ้�ผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภ�ยในเจ็ดวัน นับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้
รับแจ้งให้แก้ไขจ�กเจ้�พนักง�นท้องถิ่นให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่นมีอำ�น�จออกคำ�สั่งให้ก�รแจ้งต�ม
วรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล
 ถ้�ผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภ�ยในเวล�ที่กำ�หนดต�มวรรคส�ม ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภ�ยในส�มวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง
 ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ยต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
 ม�ตร� 26 ผู้ใดประสงค์จะทำ�ก�รถมดินโดยมีคว�มสูงของเนินดินเกินกว่�ระดับที่ดิน
ต่�งเจ้�ของที่อยู่ข้�งเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันต�ร�งเมตร หรือมีพื้นที่ต�มที่เจ้�
พนักง�นท้องถิ่นกำ�หนด ต้องจัดให้มีก�รระบ�ยนำ�เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดคว�มเดือดร้อนแก่เจ้�ของ
ที่ดินอยู่ข้�งเคียงหรือบุคคลอื่น
 พื้นที่ที่เจ้�พนักง�นท้องถิ่นประก�ศต�มวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันต�ร�งเมตร
 ก�รถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันต�ร�งเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่�ที่เจ้�พนักง�นท้องถิ่น
ประก�ศกำ�หนดต�มวรรคหนึ่ง นอกจ�กจะต้องจัดให้มีก�รระบ�ยนำ�ต�มวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งก�ร
ถมดินนั้นต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่นต�มแบบที่เจ้�พนักง�นท้องถิ่นกำ�หนด
 ถ้�ผู้แจ้งได้ดำ�เนินก�รต�มท่ีระบุไว้ในวรรคส�มโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้�พนักง�นท้องถ่ินออกใบ
รับแจ้งต�มแบบท่ีเจ้�พนักง�นท้องถ่ินกำ�หนด เพ่ือเป็นหลักฐ�นก�รแจ้งให้แก่ผู้น้ันภ�ยในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำ�ก�รถมดินต�มที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำ�บท
บัญญัติม�ตร� 17 วรรคส�ม วรรคส่ีและวรรคห้� ม�ตร� 18 ม�ตร� 19 และม�ตร� 22 ม�บังคับใช้โดย
อนุโลม

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. เจ้�ของอ�ค�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จแจ้งยื่น
   เรื่องใบแจ้งก�รขุดดิน/  ถมดินและก�ร
   ตรวจสอบเอกส�ร (ระยะเวล� 1 วัน)
2. ก�รตรวจสอบแบบและสถ�นที่ขุดดิน/ถมดิน
   (ระยะเวล� 1 วัน)

3. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นสถ�ปัตยกรรม
   และง�นด้�นผังเมือง (ระยะเวล� 1 วัน)

4. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นวิศวกรรม 
   (ระยะเวล� 1 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.1 เจ้�หน้�ที่ธุรก�รรับแบบ
1.2 หัวหน้�ง�นธุรก�ร

2.1 ผู้ช่วยน�ยตรวจเขต
2.2 น�ยตรวจเขต

3.1 สถ�ปนิก
3.2 นักผังเมือง

4.1 วิศวกรโยธ� 

5. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับปลัดเทศบ�ล 
   (ระยะเวล� 1 วัน)

6. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับฝ่�ยและกอง 
   (ระยะเวล� 1 วัน)

7. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตหรือออกคำ�สั่งของเจ้�   
   พนักง�นท้องถิ่น (ระยะเวล� 1 วัน) 

5.1 หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนและก่อสร้�ง
5.2 ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง

6.1 รองปลัดเทศบ�ล
6.2 ปลัดเทศบ�ล

7.1 รองน�ยกเทศมนตรี
7.2 น�ยกเทศมนตรี(เจ้�พนักง�นท้องถิ่น)

ระยะเวลา 
  ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบใบรับแจ้งก�รขุดดิน/ถมดิน ต�มพระร�ชบัญญัติก�รขุดดิน  จำ�นวน 1 ชุด
   และถมดิน พ.ศ.2543 (ขถด.1) 
2. แผนผังบริเวณ แบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน   จำ�นวน 3 ชุด
   ที่ถูกต้องต�มกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกกฎหม�ยว่�ด้วยก�รขุดดินและถมดิน 
3. สำ�เน�ร�ยก�รคำ�นวณวิธีก�รป้องกันก�รพังทล�ยของดิน  จำ�นวน 1 ชุด
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น,สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของเจ้�ของที่ดิน  จำ�นวน 1 ฉบับ
   (กรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมด�) 
5. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น,สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของเจ้�ของที่ดิน  จำ�นวน 1 ฉบับ
   (กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้�ของที่ดิน)
6. หนังสือมอบอำ�น�จ (ในกรณีที่ผู้แจ้งก�รขุดดิน/ถมดิน   จำ�นวน 1 ฉบับ
   ให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งก�รขุดดิน/ถมดินต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่น)
7. หนังสือแสดงคว�มยินยอมของเจ้�ของที่ดิน    จำ�นวน 1 ฉบับ
   (กรณีเจ้�ของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งขุดดิน/ถมดิน) 
8. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม   จำ�นวน 1 ชุด 
   พร้อมสำ�เน�ใบอนุญ�ตจ�กผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม
9. หนังสือแสดงคว�มยินยอมของผู้ควบคุมง�นพร้อมสำ�เน�ใบอนุญ�ต    จำ�นวน 1 ชุด 
   ผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม (ขถด.7)
10. สำ�เน�แสดงเอกส�รสิทธิ์ในที่ดิน    จำ�นวน 1 ฉบับ
11. เอกส�รอื่นๆ (ถ้�มี)     จำ�นวน 1 ฉบับ
(แล้วแต่กรณี)
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ค่าธรรมเนียม
 - ค่�ธรรมเนียมใบรับแจ้งก�รขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013  ต่อ 147 และ 148

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ( ต�มเอกส�รที่แนบม�ด้วยนี้ )

ตัวอย่างแบบฟอร์ม แบบ ขถด.1

เลขที่รับ.........................................

วันที่...............................................

ลงชื่อ.............................................

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

ใบแจ้งก�รขุดดิน/ถมดิน ต�มพระร�ชบัญญัติ

ก�รขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

           เขียนที่.......................................................

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

 ข้�พเจ้�....................................................................................เจ้�ของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน

                    บุคคลธรรมด�  อยู่บ้�นเลขที่..................ตรอก/ซอย................................ถนน..........................

หมู่ที่................ตำ�บล/แขวง...............................อำ�เภอ/เขต....................................จังหวัด..................................

รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์...................................

  นิติบุคคล ประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................

เลขทะเบียน........................มี...........................................เป็นกรรมก�รผู้มีอำ�น�จตั้งสำ�นักง�นอยู่เลขที่.............

ตรอก/ซอย…………………...ถนน............................................หมู่ที่...............ตำ�บล/แขวง.....................................

อำ�เภอ/เขต...................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์.......................

 มีคว�มประสงค์จะทำ�ก�รขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อพนักง�นท้องถิ่นโดยมีร�ยละเอียดดังต่อไปนี้

 ข้อ 1.ทำ�ก�รขุดดิน/ถมดิน ณ...............................................................ตรอก/ซอย.................................

ถนน.......................หมู่ที่.........ตำ�บล/แขวง........................อำ�เภอ/เขต..................จังหวัด...............ในโฉนดที่ดิน เลขที่/

นส.3 ก.เลขที่/ส.ค.1 เลขที่/อื่นๆ.................................ซึ่งเป็นที่ดินของ......................................................

 ข้อ 2.ทำ�ก�รขุดดิน/ถมดิน โดยมีคว�มกว้�ง..............เมตร คว�มย�ว............. เมตร คว�มลึก/คว�มสูง 

จ�กระดับดินเดิม...........................................เมตร เพื่อใช้เป็น............................................................................

โดยมีสิ่งก่อสร้�งข้�งเคียงดังนี้

 ทิศเหนือ.................................................................................ห่�งป�กบ่อดิน/เนินดิน....................เมตร

 ทิศใต้......................................................................................ห่�งป�กบ่อดิน/เนินดิน....................เมตร

 ทิศตะวันออก.........................................................................ห่�งป�กบ่อดิน/เนินดิน....................เมตร

 ทิศตะวันตก  .........................................................................ห่�งป�กบ่อดิน/เนินดิน....................เมตร

 ต�มแผนผังบริเวณ แบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน และร�ยก�รคำ�นวณที่แนบม�พร้อมนี้

 ข้อ 3.โดยมี..........................................................เลขทะเบียน.....................................เป็นผู้ควบคุมง�น

 ข้อ 4. กำ�หนดแล้วเสร็จภ�ยใน.........................วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่..................................

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

 ข้อ 5. พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รต่�งๆ ม�ด้วยแล้ว คือ

 (    ) 1. แผนผังบริเวณที่จะทำ�ก�รขุดดิน/ถมดินและแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินบริเวณข้�งเคียง

พร้อมวิธีก�รขุดดินหรือถมดิน จำ�นวน.....................ชุด ชุดละ..........................แผ่น
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 (    ) 2. ร�ยก�รที่กำ�หนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกต�มม�ตร� 6 แห่งพระร�ชบัญญัติก�รขุดดินและ

ถมดิน พ.ศ.2543

 (    ) 3. ภ�ระผูกพันต่�งๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำ�ก�รขุดดิน/ถมดิน

 (    ) 4. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำ�เน�ถูกต้องแล้ว 

จำ�นวน...........ฉบับ

 (    ) 5. สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำ�นักง�น  และ

ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้แจ้งที่หน่วยง�นซึ่งมีอำ�น�จรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

 (    ) 6. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนของผู้จัดก�รหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำ�เน�ถูก

ต้องแล้ว จำ�นวน.................ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

 (    ) 7. หนังสือแสดงคว�มเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน สำ�เน�ทะเบียน

บ้�นของผู้แทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำ�เน�ถูกต้องแล้ว จำ�นวน...........ฉบับ (กรณีมีก�รมอบอำ�น�จให้ผู้อื่นแจ้งแทน)

 (    ) 8. ร�ยก�รคำ�นวณ จำ�นวน.....................................แผ่น

 (  ) 9. หนังสือรับรองก�รออกแบบและคำ�นวณก�รขุดดิน/ถมดิน จำ�นวน..............ฉบับ พร้อมทั้ง

สำ�เน�บัตรอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสำ�เน�ถูกต้องแล้ว จำ�นวน................

ฉบับ(กรณีที่ง�นมีลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภทวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม)

 (    ) 10. สำ�เน�โฉนดที่ดิน เลขที่/นส.3 ก.เลขที่/ส.ค.1 เลขที่/อื่น.................................ที่จะทำ�ก�รขุดดิน/

ถมดิน ขน�ดเท่�ต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสำ�เน�ถูกต้องแล้ว จำ�นวน................ฉบับ

 (  ) 11. หนังสือยินยอมเจ้�ของที่ดิน สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน หรือหนังสือรับรองก�รจด

ทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคล เจ้�ของที่ดิน ที่หน่วยง�นซึ่งมี

อำ�น�จรับรองสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนและทะเบียนบ้�นของผู้จัดก�รหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้�ของที่ดิน ซึ่ง

รับรองสำ�เน�ถูกต้องแล้ว จำ�นวน..................ฉบับ (กรณีที่ดินเป็นของบุคคลอื่น)

 (    ) 12. หนังสือแสดงคว�มยินยอมของผู้ควบคุมง�น ต�มข้อ 3 จำ�นวน....................ฉบับ

 (    ) 13. สำ�เน�ใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมง�น ซึ่งรับรอง

สำ�เน�ถูกต้องแล้ว จำ�นวน...............ฉบับ (กรณีที่ง�นมีลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภทวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม)

 (    ) 14. เอกส�รและร�ยละเอียดอื่นๆ.............................................................................................

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

 ข้อ 6. ข้�พเจ้�ขอชำ�ระค่�ธรรมเนียมและค่�ใช้จ่�ย  ต�มกฎกระทรวงซึ่งออกต�มม�ตร� 10 แห่ง

พระร�ชบัญญัติก�รขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

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

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

               ผู้แจ้ง

หม�ยเหตุ  (1) ข้อคว�มใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่�

    (2) ใส่เครื่องหม�ย   /  ในช่อง  (    )    หน้�ข้อคว�มที่ต้องก�ร

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ลำ�พูน    
โทรศัพท์  053511013 ต่อ 148        
โทรส�ร   053 511092, 053 531238

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขออนุญ�ตก่อสร้�ง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้�ย และใช้  
   หรือเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร ก�รขออนุญ�ตดัดแปลง หรือใช้ที่จอด
   รถที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถเพื่อก�รอื่น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
1. การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร, 
   การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
 ม�ตร� 21 ผู้ใดจะก่อสร้�ง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้�ยอ�ค�รต้องได้รับใบอนุญ�ตจ�กเจ้�
พนักง�นท้องถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่นและดำ�เนินก�รต�มม�ตร� 39 ทวิ (ม�ตร� 21 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 ม�ตร� 22 ทวิ ก�รก่อสร้�ง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้�ยอ�ค�รชนิดหรือประเภทที่กฎ
กระทรวงกำ�หนดให้มีก�รตรวจสอบง�นออกแบบและคำ�นวณส่วนต่�งๆ ของโครงสร้�งอ�ค�รผู้ขอรับ
ใบอนุญ�ตหรือผู้แจ้งต�ม ม�ตร� 39 ทวิ ต้องจัดให้มีก�รตรวจสอบง�นออกแบบและคำ�นวณดังกล่�ว
ต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไข ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง (ม�ตร� 21 ทวิ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระ
ร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543)
 ม�ตร� 22 ผู้ใดจะรื้อถอนอ�ค�รดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญ�ตจ�กเจ้�พนักง�นท้องถิ่น 
หรือแจ้งต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่นและดำ�เนินก�รต�มม�ตร� 39 ทวิ
1. อ�ค�รท่ีมีส่วนสูงเกินสิบห้�เมตร ซ่ึงอยู่ห่�งจ�กอ�ค�รหรือท่ีส�ธ�รณะน้อยกว่�คว�มสูงของอ�ค�ร
2. อ�ค�รที่อยู่ห่�งจ�กอ�ค�รอื่นหรือที่ส�ธ�รณะน้อยกว่�สองเมตร
 (ม�ตร� 22 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)
 (ม�ตร� 23 และม�ตร� 24 ถูกยกเลิกโดยพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
             2535)

คู่มือกองช่�งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน



186 187 

คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ก�รยื่นเรื่องขออนุญ�ต และก�รตรวจสอบ
   เอกส�ร(ระยะเวล� 5 วัน)
2. ก�รตรวจสถ�นที่ก่อสร้�ง(ระยะเวล� 15 วัน)
3. ตรวจสอบง�นด้�นสถ�ปัตยกรรม และง�น
   ด้�นผังเมือง (ระยะเวล� 7 วัน)
4. ก�รตรวจสอบง�นด้�นวิศวกรรม
   (ระยะเวล� 7 วัน)
5. ก�รพิจ�รณ�ก�รอนุญ�ต ในระดับกอง
   (ระยะเวล� 5 วัน)

6. ก�รพิจ�รณ�ก�รอนุญ�ต ในระดับ
   ปลัดเทศบ�ล (ระยะเวล� 3 วัน)
7. ก�รพิจ�รณ�ออกคำ�สั่งเจ้�พนักง�น
   (ระยะเวล� 3 วัน)  

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นธุรก�ร กองช่�ง

- ผู้ช่วยน�ยช่�งเขต
- หัวหน้�สถ�ปัตยกรรม 

- หัวหน้�ง�นวิศวกรรม

- ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง
- หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนและก่อสร้�ง

- ปลัดเทศบ�ล

- ปลัดเทศบ�ล

 ม�ตร�ที่ 25  ในกรณีที่เป็นก�รยื่นคำ�ขอรับใบอนุญ�ต ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่นตรวจ
พิจ�รณ�และออกใบอนุญ�ตหรือมีหนังสือแจ้งคำ�สั่งไม่อนุญ�ต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบ
อนุญ�ตทร�บภ�ยในสี่สิบห้�วันนับแต่วันที่ได้รับคำ�ขอ
 ในกรณีมีเหตุจำ�เป็นที่เจ้�พนักง�นท้องถิ่นไม่อ�จออกใบอนุญ�ตหรือยังไม่อ�จมีคำ�ส่ังไม่
อนุญ�ตได้ภ�ยในกำ�หนดเวล�ต�มวรรคหนึ่ง ให้ขย�ยเวล�ออกไปได้อีกไม่เกินสองคร�ว คร�วละไม่
เกินสี่สิบห้�วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งก�รขย�ยเวล�และเหตุผลจำ�เป็นแต่ละคร�วให้ผู้ขอรับใบอนุญ�ต
ทร�บ ก่อนสิ้นกำ�หนดเวล�ต�มวรรคหนึ่งหรือ ต�มที่ได้ขย�ยเวล�ไว้นั้น แล้วแต่กรณี
 ในกรณีที่เจ้�พนักง�นท้องถิ่นออกใบอนุญ�ตหรือมีคำ�สั่งไม่อนุญ�ต ให้เจ้�พนักง�นท้องถิ่น
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญ�ตทร�บโดยไม่ชักช้�
 (ม�ตร� 25 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)
 ก�รพิจ�รณ�ตรวจและออกใบอนุญ�ตของเจ้�พนักง�นท้องถิ่น ได้ปรับลดลงม�ต�มม�ตร
ก�รลดขั้นตอนและระยะเวล�ก�รปฏิบัติร�ชก�รเพื่อประช�ชน โดยใช้ระยะเวล�ไม่เกิน 30 วัน(ต�ม
หนังสือกระทรวงมห�ดไทยที่ มท.0810.3/10793 ลงวันที่ 19 กันย�ยน 2546)

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 30 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบอนุญาต

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขออนุญ�ต (แบบ ข.1, ข.2, ข.3 ,ข.4)                จำ�นวน 1 ชุด
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น,สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน         จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ
3. สำ�เน�โฉนดที่ดิน/นส.3/สค.1 ขน�ดเท่�ต้นฉบับจริง        จำ�นวน 2 ฉบับ
   ของผู้ขออนุญ�ต (เจ้�ของอ�ค�ร)
4. แบบแปลน            จำ�นวน 5 ชุด
ร�ยละเอียดประกอบแบบแปลน
    4.1 ม�ตร�ส่วน ขน�ด ระยะน้ำ�หนักและหน่วยในก�รคำ�นวณต่�งๆ ให้ใช้ม�ตร�เมตริก
    4.2 ผังบริเวณใช้ม�ตร�ส่วนไม่น้อยกว่� 1 ต่อ 500
     - แสดงลักษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน และอ�ค�รที่ขออนุญ�ต
     - ระยะท�งจ�กขอบเขตนอกอ�ค�รที่ขออนุญ�ต ถึงขอบเขตที่ดินทุกด้�น
     - ลักษณะและขอบเขตของที่ส�ธ�รณะและอ�ค�รในบริเวณที่ดินติดต่อโดยสังเขป พร้อม
       เครื่องหม�ยทิศ
     - แสดงระดับพื้นชั้นล่�ง และคว�มสัมพันธ์กับระดับท�งหรือถนนส�ธ�รณะที่ใกล้ที่สุด
     - มีร�ยละเอียดส่วนสำ�คัญ ขน�ดเครื่องหม�ยวัสดุ ก�รใช้สอยต่�งๆ ของอ�ค�รอย่�งชัดเจน
    4.3 แบบแปลนอ�ค�รใช้ม�ตร�ส่วนไม่เล็กกว่� 1 ต่อ 100 และต้องแสดงรูปต่�งๆ คือ
     - แบบแปลนพื้นชั้นต่�งๆ
     - รูปด้�น,รูปตัดต�มขว�ง,รูปตัดต�มย�ว
     - แบบแปลนค�นรับพื้นต่�งๆ แปลนฐ�นร�กอ�ค�ร
     - รูปขย�ยก�รระบ�ยนำ�,บ่อเกรอะ บ่อซึม,ระบบก�รบำ�บัด  นำ�เสียรวม และบ่อดักขยะไขมัน
     - ร�ยก�รประกอบแบบแปลนแสดงร�ยละเอียดท่ีเก่ียวกับคุณภ�พ และชนิดของวัสดุ ตลอด     
       จนวิธีก�รปฏิบัติและวิธีก�รสำ�หรับก�รก่อสร้�ง
     - ร�ยก�รคำ�นวณแสดงวิธีต�มหลักวิศวกรรมศ�สตร์
     - ผู้รับผิดชอบง�นออกแบบและคำ�นวณต้องลงล�ยมือชื่อ พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ ตัวบรรจง
       และหม�ยเลขทะเบียนที่ได้รับอนุญ�ตให้ประกอบวิช�ชีพ  ในแผนผังบริเวณแบบแปลน
       และร�ยก�รประกอบแบบแปลนทุกแผ่น
5. ร�ยก�รคำ�นวณโครงสร้�งท�งวิศวกรรม          จำ�นวน 1 ชุด
   (กรณีเป็นอ�ค�รส�ธ�รณะ อ�ค�รพิเศษ หรืออ�ค�รที่ก่อสร้�ง
   ด้วยวัตถุถ�วรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
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6. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม/หรือ        จำ�นวน 1 ชุด
   สถ�ปัตยกรรมควบคุม พร้อมแนบใบประกอบวิช�ชีพ 
   (กรณีที่เป็นอ�ค�รเข้�ข่�ยก�รควบคุมต�มกฎหม�ย
   ควบคุมประกอบวิช�ชีพ)
7. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้�งอ�ค�รในที่ดิน          จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ
   (กรณีผู้ขออนุญ�ตมิใช่เจ้�ของที่ดิน)พร้อมแนบสำ�เน�ทะเบียนบ้�น,
   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน,สำ�เน�โฉนดที่ดิน
8. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้�งอ�ค�รชิดเขตที่ดิน        จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ
   (กรณีชิดเขตที่ดินข้�งเคียง)พร้อมแนบสำ�เน�ทะเบียนบ้�น,
   สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน,สำ�เน�โฉนดที่ดิน
9. หนังสือมอบอำ�น�จ (กรณีผู้ขออนุญ�ตมอบอำ�น�จ        จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ
   ให้ผู้อื่นกระทำ�ก�รแทนผู้รับมอบอำ�น�จ 
   พร้อมแนบสำ�เน�ทะเบียนบ้�น,สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน
10. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้�ง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร       จำ�นวน 1 ชุด
     จ�กธน�ค�ร (กรณีที่ดินติดภ�ระจำ�นองธน�ค�ร)
11. กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต          จำ�นวน 1 ชุด
     - หนังสือรับรองก�รจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทน
       นิติบุคคล ผู้ขออนุญ�ต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
     - หนังสือแสดงว่�เป็นผู้จัดก�รหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินก�รของนิติบุคคล

ค่าธรรมเนียม
- ใบอนุญ�ตก่อสร้�ง      ฉบับละ 20 บ�ท
- ใบอนุญ�ตดัดแปลง     ฉบับละ 10 บ�ท
- ใบอนุญ�ตรื้อถอน      ฉบับละ 10 บ�ท
- ใบอนุญ�ตเคลื่อนย้�ย     ฉบับละ 10 บ�ท
- ใบอนุญ�ตเปลี่ยนก�รใช้     ฉบับละ 20 บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ง�นสุข�ภิบ�ลและอน�มัยสิ่งแวดล้อม กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์  0-5351-2000 หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม  แบบคำ�ขออนุญ�ต (แบบ ข.1,ข.2,ข.3,ข.4)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

เขตที่ ...........

บัญชีสรุประยะเวล�ในก�รตรวจแบบแปลน
 ชื่อผู้อนุญ�ต...............น�ยรักษ์   รักประเทศไทย............................................................................................

ลักษณะอ�ค�ร..........ค.ส.ล. ชั้นเดียว...................... ปลูกสร้�งในโฉนดที่ดิน....................900000................................

สถ�นที่แจ้งขออนุญ�ตเลขที่...........-................. ถนน......................จ�มเทวี................... ซอย..............7.......................... 

ตำ�บล................ในเมือง................. อำ�เภอ.............เมืองลำ�พูน................ จังหวัด.................ลำ�พูน................................... 

ผู้ตรวจแบบ
วัน/เดือน/ปี

รับแบบ
วัน/เดือน/ปี
ตรวจเสร็จ

จำ�นวนวัน
ที่ตรวจแบบ

ระยะเวล�ที่
กำ�หนด 45 

วัน
ลงชื่อผู้ตรวจ หม�ยเหตุ

ผู้ช่วยน�ยตรวจเขต

น�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร

หัวหน้�ง�นสถ�ปัตยกรรม

หัวหน้�ง�นวิศวกรรม

หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผน

และก่อสร้�ง

ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง

ปลัดเทศบ�ล

น�ยกเทศมนตรี
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
บันทึกก�รตรวจแบบแปลน

ก่อสร้�ง/ ดัดแปลง/ รื้อถอน/ เคลื่อนย้�ย/ต่อเติม  และใช้หรือเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร

1. คว�มเห็นของน�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร

ได้ตรวจสอบผังบริเวณและสถ�นที่ ที่แจ้งม�เพื่อขอรับ

ใบอนุญ�ต....................................................................

ของ...............................................................................

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

             ถูกต้อง             ไม่ถูกต้อง

ต�มพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร พ.ศ. 2522 และ

กฎหม�ยอื่นที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)....................................ผช.น�ยตรวจเขตที่........

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

(ลงชื่อ)..............................น�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร

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

2. คว�มเห็นของสถ�ปนิก

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

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

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

ได้คิดพื้นที่อ�ค�รที่แจ้งขอรับใบอนุญ�ตแล้ว ปร�กฏว่�

1. พื้นที่อ�ค�รรวมทั้งสิ้น..............................ต�ร�งเมตร

ค่�ธรรมเนียมตรวจแบบ................................ต�ร�งเมตร

ต�ร�งเมตรละ................บ�ท คิดเป็นเงิน.................บ�ท

2. ท่อ/ร�งระบ�ยน้ำ�, รั้ว คว�มย�วรวม..................เมตร

ค่�ธรรมเนียมตรวจแบบ..........................................เมตร

เมตรละ.......................บ�ท คิดเป็นเงิน....................บ�ท

3. พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ ถนนท�งเข้�-ออก รวม

ทั้งสิ้น................ต�ร�งเมตร/ต�ร�งเมตรละ.............บ�ท

คิดเป็นเงิน..............................บ�ท

4. ค่�ใบอนุญ�ตก่อสร้�ง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้�ย

และใช้หรือเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร จำ�นวน...................บ�ท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....................................................บ�ท

(ลงชื่อ)...............................................................สถ�ปนิก

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

3. คว�มเห็นของวิศวกร

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

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

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

(ลงชื่อ)...........................................วิศวกรโยธ�

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

4. คว�มเห็นของหัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนฯ

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

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

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

(ลงชื่อ)..............................หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนฯ

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

5. คว�มเห็นของผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง

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

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

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

(ลงชื่อ)....................................ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง

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

6. คว�มเห็นของปลัดเทศบ�ล

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

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

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

(ลงชื่อ)................................................ปลัดเทศบ�ล

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

7. คำ�สั่งเจ้�พนักง�นท้องถิ่น

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

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

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

(ลงชื่อ)...........................................น�ยกเทศมนตรี

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

เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
      ร�ยก�รหลักฐ�นต่�งๆในก�รขออนุญ�ตก่อสร้�ง/ ดัดแปลง/  รื้อถอน/ เคลื่อนย้�ย/ และใช้หรือเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร

 ของ...........................น�ยรักษ์  รักประเทศไทย.....................................................................................................................

ลักษณะอ�ค�ร..........ค.ส.ล ชั้นเดียว...................ปลูกสร้�งในโฉนดที่ดิน.................900000..................ถนน......จ�มเทวี...............

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ลำ�ดับที่ ใบหลักฐ�นและเอกส�ร จำ�นวน/แผ่น หม�ยเหตุ

1 คำ�ร้องขออนุญ�ต (แบบ ข...............)

2 หนังสือมอบอำ�น�จ

3 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้�งอ�ค�รในที่ดิน

4 หนังสือยกให้ซึ่งที่ดินเพื่อขย�ยถนน

5 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้�งอ�ค�รชิดเขตที่ดิน

6 หนังสือยินยอมให้ทำ�ก�รปลูกสร้�งอ�ค�รโดยใช้ผนังร่วมกัน,ชิดเขตที่ดิน

7 ใบรับรองของสถ�ปนิก

8 ใบรับรองของวิศวกร

9 ร�ยก�รคำ�นวณ

10 ร�ยก�รก่อสร้�ง

11 หนังสือแสดงคว�มยินยอมของผู้ควบคุมง�น (แบบ น.4)

12 แบบก่อสร้�ง จำ�นวน 5 ชุดๆ ละ......................แผ่น

13 ใบควบคุมง�นสถ�ปนิก

14 ใบควบคุมง�นวิศวกร

15 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน

16 สำ�เน�ทะเบียนบ้�น

17 สำ�เน�โฉนดที่ดิน (ถ่�ยเท่�ต้นฉบับจริง) จำ�นวน 2 ชุด

18 หนังสือรับรองยินยอมให้ปลูกสร้�งอ�ค�ร ในกรณีที่ติดภ�ระจำ�นองธน�ค�ร

19 อื่น ๆ............................................................................................................

(ลงชื่อ)..... น�ยรักษ์ รักประเทศไทย...............ผู้ขออนุญ�ต

       (.....น�ยรักษ์ รักประเทศไทย..............)

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้ตรวจสอบคำ�ร้อง

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

                  ผู้ช่วยธุรก�ร

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้รับคำ�ร้อง

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

               หัวหน้�ง�นธุรก�ร
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ใบนัดตรวจสถ�นที่และผังบริเวณ
ก่อสร้�ง/ ดัดแปลง/ รื้อถอน/ เคลื่อนย้�ย/ต่อเติม และใช้หรือเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร

เลขที่............../..........................         สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
      27 ถนนเทศบ�ล 1 ลพ 51000
       
      วันที่..................เดือน........พ.ศ........................
        ต�มที่........น�ยรักษ์  รักประเทศไทย.................อ�ยุ...........55..............ปี อยู่บ้�นเลขที่............100.................
ถนน............จ�มเทวี......................ซอย............................7.............ตำ�บล..........ในเมือง............อำ�เภอ..........เมืองลำ�พูน............
จังหวัด..........ลำ�พูน..............โทรศัพท์........................088-1111111..........................................................................................................
ได้ยื่นคำ�ขอใบอนุญ�ต..........ก่อสร้�ง ค.ส.ล.ชั้นเดียว......................ต�มแบบ ข...1......................................................ต่อท�งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
ลงวันที่........................27 เมษ�ยน 2558........................เพื่อดำ�เนินก�ร................................ก่อสร้�ง ค.ส.ล. ชั้นเดียว.............................................
บริเวณ...............ถ.จ�มเทวี....................................................................................................................................................................................................
พื้นที่เขตควบคุมอ�ค�ร เขตที่...............2...............โดยมี..................น�ยอัมรินทร์ บ่อสวัสดิ์..........................................เป็น ผช.น�ยตรวจเขต 
และ...........................น�ยอวยชัย  พุกปลั่ง.......................................................เป็นน�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร ดังนั้นจึงขอนัดม�ทำ�ก�รตรวจ   
สถ�นที่และผังบริเวณ ในวันที่..........28................เดือน..............เมษ�ยน................พ.ศ.....2558.............เวล�ประม�ณ...........10.00...............น.

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

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

                 ผู้ช่วยธุรก�ร

      (ลงชื่อ)..............................................ผู้รับคำ�ร้อง

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

                    หัวหน้�ง�นธุรก�ร

      (ลงชื่อ)....น�ยรักษ์ รักประเทศไทย..ผู้ขออนุญ�ต

          (...น�ยรักษ์ รักประเทศไทย....)

ใบนัดติดต่อเสียค่�ธรรมเนียมและขอรับใบอนุญ�ต หรือแบบแปลนที่ต้องนำ�กลับไปแก้ไข ภ�ยในวันที่.......................  

      (ลงชื่อ)................................................ผู้รับคำ�ร้อง

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

                       หัวหน้�ง�นธุรก�ร

...............................................................................................................ตัดต�มรอยประ...........................................................................................................

ใบรับรองของผู้ขออนุญ�ต

เลขที่................/.....................

 ใบนัดทำ�ก�รตรวจสถ�นที่และผังบริเวณ เพื่อดำ�เนินก�ร...........ก่อสร้�ง ค.ส.ล.ชั้นเดียว..............................................................

พื้นที่เขตควบคุมอ�ค�ร เขตที่.............2....ภ�ยในวันที่.....28.....เดือน...เมษ�ยน..พ.ศ....2558....เวล�ประม�ณ..10.00..น.

 เมื่อได้ทำ�ก�รตรวจสถ�นที่และผังบริเวณแล้ว ภ�ยในวันที่.....30 วัน...............โปรดติดต่อเพื่อเสียค่�ธรรมเนียมและขอรับ

ใบอนุญ�ต หรือแบบแปลนที่ต้องนำ�กลับไปแก้ไข ได้ที่ กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

บันทึกก�รตรวจสอบสถ�นที่และผังบริเวณ
ประกอบก�รขออนุญ�ตก่อสร้�ง/ ดัดแปลง/ รื้อถอน/ เคลื่อนย้�ย/ต่อเติม และใช้หรือเปลี่ยนก�รใช้

อ�ค�ร
คำ�ขอที่............./............................
 น�ย/ น�ง/ น�งส�ว.........น�ยรักษ์ รักประเทศไทย.................................ผู้แจ้งขอรับใบอนุญ�ต
เพื่อดำ�เนินก�ร..............ก่อสร้�ง ค.ส.ล.ชั้นเดียว...................บริเวณ.................ถ.จ�มเทวี.................................
เป็นอ�ค�รชนิด................ค.ส.ล.ชั้นเดียว.....................................จำ�นวน..................1..........................หลัง/คูห�
เพื่อใช้เป็น...........................พักอ�ศัย...........................................................................................................................

1. ขน�ดคว�มกว้�ง คว�มย�ว และพื้นที่ของที่ดิน ที่แจ้งขออนุญ�ตม�ต�มแบบแปลนแผนผังบริเวณ
 ถูกต้อง                               ไม่ถูกต้อง 
2. ที่ดินบริเวณสถ�นที่ก่อสร้�งปัจจุบันมีสภ�พ
       เป็นที่ลุ่ม        เป็นที่ดินถมใหม่               เป็นที่ดินแข็งเดิม
3. ท�งส�ธ�รณะติดต่อกับที่ดินขออนุญ�ต มีขน�ดเขตท�งกว้�ง.........................................................เมตร
ท�งเท้�/ ไหล่ท�ง กว้�ง......................................เมตร ผิวท�งจร�จรกว้�ง...............................................เมตร
เป็นถนนชนิด           แอสฟัลท์ติกคอนกรีต             คอนกรีตเสริมเหล็ก            อื่นๆ

4. มีท�งระบ�ยนำ�ส�ธ�รณะประเภท       ร�งระบ�ยนำ�       ท่อระบ�ยนำ�       อื่นๆ...................

ส�ม�รถระบ�ยนำ�ทิ้งออกจ�กอ�ค�ร     ระบ�ยนำ�ได้       ระบ�ยนำ�ไม่ได้      อื่นๆ...................
5. อ�ค�รที่แจ้งขอรับใบอนุญ�ต            ยังไม่ดำ�เนินก�ร                 ดำ�เนินก�รไปแล้ว
ห�กได้ดำ�เนินก�รไปแล้ว ปัจจุบันถึงขั้นตอน............................................................................................................
 
6. อ�ค�รที่แจ้งขอรับใบอนุญ�ต    ไม่รุกลำ�แนวกันเขตผังเมืองรวม     รุกลำ�แนวกันเขตผังเมืองรวม
    
   (ลงชื่อ).......................................................ผู้ช่วยน�ยตรวจเขตที่............
  (.....................................................)
    
   (ลงชื่อ).....................................................น�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร
 (.....................................................)
     
   (ลงชื่อ).....น�ยรักษ์  รักประเทศไทย..... ผู้ขออนุญ�ต/ ผู้รับมอบอำ�น�จ
   (....น�ยรักษ์ รักประเทศไทย.....)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ผังสังเขปกำ�หนดก�รก่อสร้�ง/ ดัดแปลง/ รื้อถอนอ�ค�ร/ต่อเติม
คำ�ขอที่............../...............

 น�ย/ น�ง/ น�งส�ว..............รักษ์  รักประเทศไทย.....................................................................................ผู้แจ้งขอรับใบอนุญ�ต

เพื่อดำ�เนินก�ร............ก่อสร้�ง ค.ส.ล.ชั้นเดียว.....................บริเวณ.....................ถ. จ�มเทวี...................................................................................

เป็นอ�ค�รชนิด...........ค.ส.ล.ชั้นเดียว...............................จำ�นวน.............1..................................................................................................หลัง/คูห�

เพื่อใช้เป็น................พักอ�ศัย...............................................................................................................................................................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งอ�ค�รที่ขออนุญ�ต

ผังสังเขปกำ�หนดก�รก่อสร้�ง

    (ลงชื่อ)....น�ยรักษ์ รักประเทศไทย....ผู้ชี้สถ�นที่ให้ตรวจ

                         (.......น�ยรักษ์ รักประเทศไทย.....)

มีคว�มเกี่ยวข้องกับผู้ขออนุญ�ตเป็น           ผู้รับมอบอำ�น�จ           เจ้�ของที่ดิน            บุคคลเดียวกัน

      

    (ลงชื่อ).......................................ผู้เขียนผังสังเขปกำ�หนดก�รก่อสร้�ง

         (......................................) ผู้ช่วยน�ยตรวจเขตที่...............

    (ลงชื่อ)....................................... ผู้ตรวจสอบผังก�รก่อสร้�ง

          (......................................) น�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร

 แบบ ข. 1

คำ�ขออนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร ดัดแปลงอ�ค�ร หรือรื้อถอนอ�ค�ร ต่อเติมอ�ค�ร
สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ถนนเทศบ�ล 1 ลพ 51000

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

 ข้�พเจ้�.........น�ยรักษ์  รักประเทศไทย........................................................................เจ้�ของอ�ค�ร หรือตัวแทนเจ้�ของอ�ค�ร

เป็นบุคคลธรรมด� อยู่บ้�นเลขที่.........100................ตรอก/ซอย...............7...................ถนน..........จ�มเทวี.................................................

หมู่ที่..............-..................ตำ�บล/แขวง....ในเมือง..........อำ�เภอ/เขต................เมืองลำ�พูน.........จังหวัด................ลำ�พูน...............................

เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................................................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................................

เลขทะเบียน..................................................มีสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่....................................................ตรอก/ซอย.............................................

ถนน...........................................................หมู่ที่.............................ตำ�บล/แขวง.....................................อำ�เภอ/เขต..............................................

จังหวัด..........................................................โดย...........................................................................ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต

อยู่บ้�นเลขที่...........................................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................................................หมู่ที่..............................................

ตำ�บล/แขวง......................................................อำ�เภอ/เขต...................................................................จังหวัด.......................................................

 ยื่นคำ�ขอรับใบอนุญ�ต.....................ก่อสร้�งอ�ค�ร ค.ส.ล.ชั้นเดียว.......................................ต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

 

 ข้อ 1. ทำ�ก�รก่อสร้�งอ�ค�ร/ดัดแปลงอ�ค�ร/รื้อถอนอ�ค�ร ที่บ้�นเลขที่........................100......................................................

ตรอก/ซอย................7.................ถนน........จ�มเทวี..................หมู่ที่..................................ตำ�บล/แขวง.............ในเมือง.................................

อำ�เภอ/เขต...............เมืองลำ�พูน.............จังหวัด...............ลำ�พูน......................โดย.............น�ยรักษ์ รักประเทศไทย..................................

เป็นเจ้�ของอ�ค�ร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่...........................900000.................................เป็นที่ดินของ

...............................................น�ยรักษ์  รักประเทศไทย...........................................................................................................................................

 

 ข้อ 2 เป็นอ�ค�ร

 (2.1) ชนิด..........................ค.ส.ล. ชั้นเดียว.............................................. จำ�นวน........................1 หลัง.................................................

เพื่อใช้เป็น...........พักอ�ศัย...................................................................................................................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ

ท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน............................................. คัน

 (2.2) ชนิด............................................................................................................... จำ�นวน............................................................................

เพื่อใช้เป็น...............................................................................................................................................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ

ท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน............................................. คัน

 (2.3) ชนิด...............................................................................................................จำ�นวน.............................................................................

เพื่อใช้เป็น...............................................................................................................................................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ

ท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน............................................ คัน

ต�มแผนผังบริเวณ แบบแปลน  ร�ยก�รประกอบแบบแปลน และร�ยก�รคำ�นวณที่แนบม�พร้อมนี้

ตัวอย่างแบบฟอร์ม



196 197 

คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

-2-

 ข้อ 3 มี.....น�ยรักษ์ รักประเทศไทย ................เป็นผู้ควบคุมง�น...น�ยแก้ว ต�คำ�.......................เป็นผู้ออกแบบและคำ�นวณ

 ข้อ 4 กำ�หนดแล้วเสร็จใน.........................365...................................................................................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญ�ต

 ข้อ 5 พร้อมคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ ม�ด้วยแล้ว คือ

 (5.1) แผนผังบริเวณแบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน จำ�นวน.......................5.............................................................ชุด

ชุดละ ...............10...................แผ่น

 (5.2) ร�ยก�รคำ�นวณหนึ่งชุด จำ�นวน.......................20...........................................................แผ่น (กรณีที่เป็นอ�ค�รส�ธ�รณะ 

อ�ค�รพิเศษ หรืออ�ค�รที่ก่อสร้�งด้วยวัตถุถ�วรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

 (5.3) หนังสือแสดงคว�มเป็นตัวแทนของเจ้�ของอ�ค�ร (กรณีที่ตัวแทนเจ้�ของอ�ค�รเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (5.4) สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต       

ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (5.5) หนังสือที่แสดงว่�เป็นผู้จัดก�รหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินกิจก�รของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็น       

ผู้ขออนุญ�ต)

 (5.6) หนังสือแสดงคว�มยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำ�นวณอ�ค�ร จำ�นวน............1...............ฉบับ พร้อมทั้ง

สำ�เน�ใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุม จำ�นวน ..........................1..........ฉบับ 

(กรณีที่เป็นอ�ค�รมีลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภทเป็นวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

 (5.7) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่...................900000............................................................

จำ�นวน...................2....................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้�ของที่ดิน จำ�นวน............................................................................ฉบับ

 (5.8) หนังสือแสดงคว�มยินยอมของผู้ควบคุมง�นต�มข้อ 3 จำ�นวน..........................1..........................................................ฉบับ

 (5.9) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรม

ควบคุมของผู้ควบคุมง�น จำ�นวน......................1................ฉบับ (เฉพ�ะกรณีที่เป็นอ�ค�รมีลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภทเป็นวิช�ชีพ

วิศวกรรมควบคุมหรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

 (5.10)เอกส�รอื่น ๆ (ถ้�มี)

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

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

    (ล�ยมือชื่อ)......น�ยรักษ์  รักประเทศไทย...............

               (..น�ยรักษ์ รักประเทศไทย..............)

                            ผู้ขออนุญ�ต

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
-3-

หม�ยเหตุ  (1) ข้อคว�มใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่�

    (2) ใส่เครื่องหม�ย ในช่อง        หน้�ข้อคว�มที่ต้องก�ร

หม�ยเหตุของเจ้�หน้�ที่

 

 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญ�ตทร�บว่� จะอนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ตหรือขย�ยเวล� ภ�ยในวันที่.....................................................

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

 ผู้ขออนุญ�ตได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ต...................................................เป็นเงิน................................................................บ�ท

และค่�ธรรมเนียมก�รตรวจแบบแปลน..............................................................เป็นเงิน............................................................................บ�ท

............................สต�งค์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน....................................................................บ�ท...................................................................สต�งค์

(.............................................................................................................) ต�มใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................เลขที่....................................ลง

วันที่..........................................เดือน...................................พ.ศ............................... ออกใบอนุญ�ตแล้ว เล่มที่..........................................ฉบับที่.

................................ลงวันที่.................................เดือน............................................พ.ศ..........................................

      (ล�ยมือชื่อ)..........................................................

      ตำ�แหน่ง...............................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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แบบ น.4

หนังสือแสดงคว�มยินยอมของผู้ควบคุมง�น ต�มม�ตร� 29
(แนบคำ�ขอรับใบอนุญ�ตก่อสร้�ง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้�ยอ�ค�ร)

          เขียนที่.....................................................

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

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้�พเจ้�.............................................................................................................................. ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญ�ต     

ให้เป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยวิช�ชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรม

ควบคุม ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมประเภท...........................................................................................................................

ส�ข�..........................................แขนง.......................................................................................................................ต�มใบอนุญ�ตเลขทะเบียน

และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญ�ตให้ประกอบวิช�ชีพดังกล่�ว อ�ยุ....................ปี สัญช�ติ.............................................................

อยู่บ้�นเลขที่...............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน...................................................หมู่ที่...................................................

ตำ�บล/แขวง.......................................................................อำ�เภอ/เขต..................................................... จังหวัด.................................................

โทรศัพท์....................................................................ที่ทำ�ง�น.............................................................โทรศัพท์......................................................

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมง�นต�มคำ�ขอรับใบอนุญ�ตของ......................................................................................................................................

เพื่อทำ�ก�ร........................................................ที่บ้�นเลขที่......................................ตรอก/ซอย............................................................................

ถนน.........................................................หมู่ที่..................................................................ตำ�บล/แขวง.....................................................................

อำ�เภอ/เขต........................................................จังหวัด.........................................................................เป็นอ�ค�ร

 (1) ชนิด...........................................จำ�นวน...........................................................เพื่อใช้เป็น............................................................โดยมี

พื้นที่/คว�มย�ว.........................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน...........................................................คัน

 (2) ชนิด...........................................จำ�นวน...........................................................เพื่อใช้เป็น............................................................โดยมี

พื้นที่/คว�มย�ว.........................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน..........................................................คัน 

 (3) ชนิด...........................................จำ�นวน...........................................................เพื่อใช้เป็น............................................................โดยมี

พื้นที่/คว�มย�ว.........................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน...........................................................คัน

ต�มผังบริเวณ แบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน และร�ยก�รคำ�นวณที่ยื่อขอใบอนุญ�ตไว้ต�ม

แบบ ข.1/ข.2 ลงวันที่..................................เดือน............................พ.ศ.................................จนกว่�จะทำ�ก�ร.................................................

แล้วเสร็จเพื่อเป็นหลักฐ�น ข้�พเจ้�ได้ลงล�ยมือชื่อไว้เป็นสำ�คัญ

                                             (ล�ยมือชื่อ)........................................................................ผู้ควบคุมง�น

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

                                             (ล�ยมือชื่อ)........น�ยรักษ์ รักประเทศไทย.......ผู้ยื่นคำ�ขออนุญ�ต

                                                         (....................น�ยรักษ์ รักประเทศไทย...........)

                                             (ล�ยมือชื่อ)........................................................................พย�น

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

                                             (ล�ยมือชื่อ)........................................................................พย�น

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

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ผลก�รตรวจท�งง�นแผนที่ภ�ษี

     

1. รหัสที่ดิน     

2. ชื่อผู้ขออนุญ�ต.................................................................................................................................................

3. ชื่อเจ้�ของที่ดิน................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                            (ลงชื่อ).....................................................................เจ้�หน้�ที่แผนที่ภ�ษี

                                              

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

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ผ.ท.9

แบบร�ยง�นผลก�รปลูกสร้�งอ�ค�ร

                                                                        รหัสที่ดิน

                                                                        ย้�ยไป

1. ใบอนุญ�ตเลขที่……………………………………….…………..

2. ชื่อเจ้�ของอ�ค�ร....................................................................................................................................................................................

    ที่อยู่เลขที่.............................ถนน.......................................ตำ�บล...............................................อำ�เภอ.............................................

    จังหวัด........................................................................................

3. ชื่อเจ้�ของที่ดิน........................................................................................................................................................................................

    ที่อยู่เลขที่............................ถนน.......................................ตำ�บล...............................................อำ�เภอ..............................................

    จังหวัด.......................................................................................

4. ประเภทเอกส�รสิทธิ.............................................................................................................................................................................

    เลขที่เอกส�รสิทธิ.....................................................ระว�ง.......................................เลขที่ดิน.........................................................

5. ที่ตั้งโรงเรียน, ถนน...........................................................ตำ�บล...........................................................................................................

6. ลักษณะอ�ค�ร          ตึก           ไม้           ครึ่งตึกครึ่งไม้

7. สภ�พอ�ค�ร             ถ�วร        ชั่วคร�ว

8. จำ�นวนคูห�..................................................คูห�

9. จำ�นวนชั้น....................................................ชั้น

10. ขน�ดกว้�ง................................................เมตร ย�ว.................................เมตร เนื้อที่อ�ค�ร................................ต�ร�งเมตร

11. ก�รใช้ประโยชน์....................................................................................................................................................................................

12. ลักษณะก�รขออนุญ�ต            ก่อสร้�งใหม่           ดัดแปลง            รื้อถอน               เคลื่อนย้�ย

                                                    

                                               (ลงชื่อ)....................................................ผู้ร�ยง�น

                                                           (....................................................) ผู้ช่วยน�ยตรวจเขตที่..................

                                           

                                              (ลงชื่อ)......................................................ผู้ตรวจสอบร�ยง�น

            (.....................................................) น�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร

                                              วันที่...............................................................

13. ผลก�รปลูกสร้�งอ�ค�ร

            ออกเลขหม�ยประจำ�บ้�นแล้ว        เลขที่.....................................................

            ดัดแปลงอ�ค�รเรียบร้อยแล้ว        (ลงชื่อ).................................................. ผู้ร�ยง�น

            รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว                    (.......................................................) น�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร

            เคลื่อนย้�ยเรียบร้อยแล้ว             วันที่............................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ ข.2

คำ�ขออนุญ�ตเคลื่อนย้�ยอ�ค�ร

เขียนที่.............................................................................

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

ข้�พเจ้�.......................................................................................................เจ้�ของอ�ค�รหรือตัวแทนเจ้�ของอ�ค�ร

 เป็นบุคคลธรรมด� อยู่บ้�นเลขที่......................................ตรอก/ซอย...........................................................

ถนน.................................หมู่ที่............ตำ�บล/แขวง.......................อำ�เภอ/เขต........................จังหวัด........................

 เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................................จดทะเบียนเมื่อ..............................................

เลขทะเบียน..................................มีสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่................................ตรอก/ซอย.........................................

ถนน.......................................หมู่ที่.......................ตำ�บล/แขวง......................................อำ�เภอ/เขต...........................

จังหวัด.......................................โดย.........................................................ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต

อยู่บ้�นเลขที่............................ตรอก/ซอย.....................................ถนน....................................หมู่ที่.........................

ตำ�บล/แขวง.................................................อำ�เภอ/เขต.............................................จังหวัด.....................................

 ขอยื่นคำ�ขอรับใบอนุญ�ตเคลื่อนย้�ยอ�ค�รต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ทำ�ก�รเคลื่อนย้�ยอ�ค�รบ้�นเลขที่................................................ตรอก/.ซอย..................................

ถนน......................................หมู่ที่.................ตำ�บล/แขวง....................................อำ�เภอ/เขต....................................

จังหวัด................................................................โดย...................................................................................................

เป็นเจ้�ของอ�ค�ร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................................................

เป็นที่ดินของ..............................................................................................................................................................

ไปในเขตท้องที่ควบคุมอ�ค�รของ...............................................................................................................................

บ้�นเลขที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................หมู่ที่.......................

ตำ�บล/แขวง......................................อำ�เภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................................

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................เป็นที่ดินของ..........................................

 ข้อ 2 เป็นอ�ค�ร

 (1) ชนิด.........................................จำ�นวน.................................เพื่อใช้เป็น..................................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน...................................คัน

 (2) ชนิด.............................................จำ�นวน...............................เพื่อใช้เป็น................................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน......................................คัน

 (3) ชนิด.............................................จำ�นวน...............................เพื่อใช้เป็น................................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน......................................คัน

ต�มแผนผังบริเวณ แบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน และร�ยก�รคำ�นวณที่แนบม�พร้อมนี้

 ข้อ 3 มี.......................................................................เป็นผู้ควบคุมง�น.......................................................

เป็นผู้ออกแบบและคำ�นวณ

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ข้อ 4 กำ�หนดแล้วเสร็จใน........................................................................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญ�ต

 ข้อ 5 พร้อมคำ�ขอนี้  ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ ม�ด้วยแล้ว คือ

 (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน จำ�นวน...................................ชุดละ...............................แผ่น

 (2) ร�ยก�รคำ�นวณหนึ่งชุด จำ�นวน.........................แผ่น (เฉพ�ะกรณีที่เป็นอ�ค�รส�ธ�รณะ อ�ค�รพิเศษ หรืออ�ค�รที่

ก่อสร้�งด้วยวัตถุถ�วรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

 (3) หนังสือแสดงคว�มเป็นตัวแทนของเจ้�ของอ�ค�ร (กรณีที่ตัวแทนเจ้�ของอ�ค�รเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (4) สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต

ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (5)หนังสือแสดงว่�เป็นผู้จัดก�ร หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินกิจก�รของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็น

ผู้ขออนุญ�ต)

 (6) หนังสือแสดงคว�มยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบและคำ�นวณอ�ค�ร  จำ�นวน.......................ฉบับ

พร้อมทั้งสำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิสวกรรมควบคุมหรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุม

จำ�นวน.............................ฉบับ (กรณีที่เป็นอ�ค�รมีลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภทเป็นวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ

วิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)

 (7) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยโฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่........................................................

จำ�นวน...................................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้�ของที่ดินที่จะเคลื่อนย้�ยอ�ค�รต�มข้อ 1

จำ�นวน.......................ฉบับ

 (8) หนังสือแสดงคว�มยินยอมของผู้ควบคุมง�นต�มข้อ 3 จำ�นวน.......................................................ฉบับ

 (9) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรม

ควบคุมของผู้ควบคุมง�น จำ�นวน...............................ฉบับ (กรณีที่เป็นอ�ค�รมีลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภทเป็น

วิช�ชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)

 (10) เอกส�รอื่นๆ (ถ้�มี)

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

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

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

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

                                                                               (ล�ยมือชื่อ)........................................................

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

                                                                                                     ผู้ขออนุญ�ต

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
-3-

หม�ยเหตุ (1) ข้อคว�มใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่�

    (2) ใส่เครื่องหม�ย √    /     ในช่อง         หน้�ข้อคว�มที่ต้องก�ร

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

หม�ยเหตุของเจ้�หน้�ที่ 

 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญ�ตทร�บว่�  จะอนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ตหรือขย�ยเวล� ภ�ยในวันที่.........................

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

 ผู้ขออนุญ�ตได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ต........................................เป็นเงิน....................................บ�ท

และค่�ธรรมเนียมก�รตรวจแบบแปลน...............................................................เป็นเงิน.....................................บ�ท

...........................................สต�งค์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.........................................บ�ท.....................................สต�งค์

(...........................................................................................................) ต�มใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............................

เลขที่.....................................ลงวันที่................................เดือน.......................................พ.ศ.....................................

ออกใบอนุญ�ตแล้ว เล่มที่............................ฉบับที่..................................................ลงวันที่........................................

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

      (ล�ยมือชื่อ)..................................................

      ตำ�แหน่ง.......................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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แบบ ข.3

คำ�ขออนุญ�ตเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร

       สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ถนนเทศบ�ล 1 ลพ 5100

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

 ข้�พเจ้�..............................................................เจ้�ของอ�ค�รหรือตัวแทนเจ้�ของอ�ค�ร/ผู้ครอบครองอ�ค�ร

 เป็นบุคคลธรรมด� อยู่บ้�นเลขที่................................................ตรอก/ซอย.......................................................

ถนน.............................................หมู่ที่..................ตำ�บล/แขวง........................อำ�เภอ/เขต...............จังหวัด...................

 เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................

เลขทะเบียน................................................มีสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย................................

ถนน........................................หมู่ที่..............ตำ�บล/แขวง..............................................อำ�เภอ/เขต................................

จังหวัด....................................โดย.................................................................ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต

อยู่บ้�นเลขที่.................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................................................หมู่ที่...................

ตำ�บล/แขวง...................................... อำ�เภอ/เขต..................................................จังหวัด...............................................

 ขอยื่นคำ�ขอรับใบอนุญ�ตเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�รต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่นดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 อ�ค�รที่ขออนุญ�ตได้รับใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร/ดัดแปลงอ�ค�ร/เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร/เปลี่ยน       

ก�รใช้อ�ค�ร/ใบรับรอง เลขที่................../...................ลงวันที่..............................เดือน.....................พ.ศ......................

บ้�นเลขที่.....................................ตรอก/ซอย...............................................................ถนน............................................

หมู่ที่.............ตำ�บล/แขวง..........................................อำ�เภอ/เขต..............................................จังหวัด............................

โดย......................................................................เป็นเจ้�ของอ�ค�ร หรือ........................................................................

เป็นผู้ครอบครองอ�ค�ร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่...........................................................

เป็นที่ดินของ............................................................................

 

 ข้อ 2 เป็นอ�ค�ร

(1) ชนิด...............................................จำ�นวน..........................................เพื่อใช้เป็น........................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ  และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน......................................คัน

(2) ชนิด............................................. .จำ�นวน..........................................เพื่อใช้เป็น.......................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ  และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน......................................คัน

(3) ชนิด...............................................จำ�นวน..........................................เพื่อใช้เป็น........................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ  และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน......................................คัน

 ข้อ 3 ขอเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�รเพื่อใช้เป็นอ�ค�รประเภทควบคุมก�รใช้ต�มร�ยละเอียด ดังนี้

 (1) อ�ค�รต�มข้อ 1 (1) ขอเปลี่ยนก�รใช้เป็น............................................................................โดยมีที่จอดรถ

ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถจำ�นวน...............................................คัน

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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 (2) อ�ค�รต�มข้อ 1 (2) ขอเปลี่ยนก�รใช้เป็น............................................................................โดยมีที่จอดรถ

ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถจำ�นวน..............................................คัน

 (3) อ�ค�รต�มข้อ 1 (3) ขอเปลี่ยนก�รใช้เป็น............................................................................โดยมีที่จอดรถ

 ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถจำ�นวน............................................คัน

 ต�มแผนผังบริเวณ แบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน และร�ยก�รคำ�นวณที่แนบม�พร้อมนี้

     ข้อ 4 ก�รขออนุญ�ตเปลี่ยนก�รใช้ต�มคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ขอรับรองว่�ไม่ได้ก่อสร้�ง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ          

เคลื่อนย้�ยอ�ค�รให้ผิดไปจ�กที่ได้รับอนุญ�ตไว้ต�มข้อ 1

 ข้อ 5 พร้อมคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ได้แบบเอกส�ร หลักฐ�นต่�งๆ ม�ด้วยแล้ว คือ

 (1) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยเอกส�รแสดงก�รเป็นเจ้�ของอ�ค�ร หรือผู้ครอบครองอ�ค�ร

 (2) หนังสือแสดงคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของอ�ค�ร (กรณีที่ผู้ครอบครองอ�ค�รเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (3) ใบรับรองหรือใบอนุญ�ตเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร จำ�นวน..........................................ฉบับ (เฉพ�ะกรณีที่อ�ค�รที่ขออนุญ�ต

เปลี่ยนก�รใช้ ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญ�ตเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�รม�แล้ว)

 (4) สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต       ที่ออกให้

ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (5) หนังสือแสดงว่�เป็นผู้จัดก�รหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินก�รของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็น             ผู้ขอ

อนุญ�ต)

 (6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน จำ�นวน............................................................ชุด

ชุดละ.......................................แผ่น

 (7) ร�ยก�รคำ�นวณหนึ่งชุด จำ�นวน.....................................................แผ่น (เฉพ�ะกรณีที่ก�รเปลี่ยนแปลงก�รใช้อ�ค�รนี้ 

ทำ�ให้มีก�รเปลี่ยนแปลงน้ำ�หนักบรรทุกบนพื้นอ�ค�รม�กขึ้นกว่�ที่ได้รับอนุญ�ตไว้เดิม)

 (8) หนังสือแสดงคว�มยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำ�นวณอ�ค�ร จำ�นวน................................ฉบับ

พร้อมทั้งสำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม จำ�นวน......................ฉบับ (กรณีที่เป็นอ�ค�รมี

ลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภทเป็นวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม)

 (9) เอกส�รอื่นๆ  (ถ้�มี)

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

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

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

              (ล�ยมือชื่อ).........................................................

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

                     ผู้ขออนุญ�ต 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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หม�ยเหตุ   (1) ข้อคว�มที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่�

       (2)  ใส่เครื่องหม�ย    / √   ในช่อง         หน้�ข้อคว�มที่ต้องก�ร    

          

 

***************************************************************************************************************************************

หม�ยเหตุของเจ้�หน้�ที่

 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญ�ตทร�บว่� จะอนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ตหรือขย�ยเวล� ภ�ยในวันที่................................

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

 ผู้ขออนุญ�ตได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ต......................................เป็นเงิน............................................บ�ท

และค่�ธรรมเนียมก�รตรวจแบบแปลน.............................................................เป็นเงิน............................................บ�ท

...............................สต�งค์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.................................................บ�ท...............................................สต�งค์

(............................................................................................) ต�มใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................................................

เลขที่.............................................ลงวันที่...........................................เดือน..........................................พ.ศ.....................

 ออกใบอนุญ�ตแล้ว เล่มที่..................................ฉบับที่...................................ลงวันที่........................................

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

      (ล�ยมือชื่อ)................................................................

      ตำ�แหน่ง....................................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบ ข.4

คำ�ขออนุญ�ตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ 

และท�งเข้�ออกของรถเพื่อก�รอื่น

       สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

       ถนนเทศบ�ล 1 ลพ 51000

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

 ข้�พเจ้�...............................................................................................เจ้�ของอ�ค�รหรือตัวแทนเจ้�ของอ�ค�ร

 เป็นบุคคลธรรมด� อยู่บ้�นเลขที่................................................ตรอก/ซอย.......................................................

ถนน.............................................หมู่ที่..................ตำ�บล/แขวง........................อำ�เภอ/เขต...............จังหวัด...................

 เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................

เลขทะเบียน................................................มีสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย................................

ถนน........................................หมู่ที่..............ตำ�บล/แขวง..............................................อำ�เภอ/เขต................................

จังหวัด....................................โดย.................................................................ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต

อยู่บ้�นเลขที่.................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................................................หมู่ที่...................

ตำ�บล/แขวง...................................... อำ�เภอ/เขต..................................................จังหวัด...............................................

 ขอยื่นคำ�ขอรับใบอนุญ�ตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถเพื่อก�รอื่น

ต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 อ�ค�รที่ขออนุญ�ตได้รับใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร/ดัดแปลงอ�ค�ร/เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร/เปลี่ยน       

ก�รใช้อ�ค�ร/ใบรับรอง เลขที่................../...................ลงวันที่..............................เดือน.....................พ.ศ......................

บ้�นเลขที่.....................................ตรอก/ซอย...............................................................ถนน............................................

หมู่ที่.............ตำ�บล/แขวง..........................................อำ�เภอ/เขต..............................................จังหวัด............................

โดย......................................................................เป็นเจ้�ของอ�ค�ร หรือ........................................................................

เป็นผู้ครอบครองอ�ค�ร  เป็นอ�ค�รชนิด.................................................จำ�นวน.......................................... เพื่อใช้เป็น

……………………………………ที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน...................................คัน

 

 ข้อ 2 ขออนุญ�ตดัดแปลง ใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถต�มข้อ 1 ทั้งหมด/บ�งส่วน

เพื่อ.................................................................................................................

 ข้อ 3 ขอรับใบอนุญ�ตก่อสร้�งพื้นที่/สิ่งที่สร้�งขึ้น ชนิด...........................................จำ�นวน..............................

เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถแทนของเดิม จำ�นวน...........................................คัน ต�มแผนผัง

บริเวณ แบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน และร�ยก�รคำ�นวณ ดังนี้

 (1) ที่บ้�นเลขที่.............................................ตรอกซอย...............................ถนน...............................................

หมู่ที่..................ตำ�บล/แขวง........................อำ�เภอ/เขต................................จังหวัด.......................................................

อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่.................................เป็นที่ดินของ..............................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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 (2) มี............................................................................เป็นผู้ควบควบคุมง�น....................................................

เป็นผู้ออกแบบและคำ�นวณ

 (3) กำ�หนดแล้วเสร็จใน....................................................วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญ�ต

 ข้อ 4 พร้อมคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ ม�ด้วยแล้ว คือ

 (1) แผนผัง บริเวณแบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน จำ�นวน.................................................................

ชุดละ.......................................แผ่น

 (2) ร�ยก�รคำ�นวณ 1 ชุด จำ�นวน....................แผ่น (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้�งขึ้นเป็นอ�ค�รเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ)

 (3) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยเอกส�รแสดงก�รเป็นเจ้�ของอ�ค�รหรือผู้ครอบครองอ�ค�ร

 (4) หนังสือแสดงคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของอ�ค�ร (กรณีที่ผู้ครอบครองอ�ค�รเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (5) สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจำ�ทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต

ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณ๊ที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (6) หนังสือแสดงว่�เป็นผู้จัดก�ร หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินกิจก�รของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (7) หนังสือแสดงคว�มยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำ�นวณ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้�งขึ้นเป็นอ�ค�รเพื่อใช้เป็นที่

จอดรถ) จำ�นวน ................................ฉบับ

 (8) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่.................................................................

จำ�นวน....................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้�ของที่ดิน จำ�นวน....................................................ฉบับ

 (9) หนังสือแสดงคว�มยินยอมของผู้ควบคุมง�น จำ�นวน............................................................................ฉบับ

 (10) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ต เป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุมและวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุมของผู้

ควบคุมง�น จำ�นวน...................................ฉบับ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้�งขึ้นเป็นอ�ค�รเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�

ออกของรถ ซึ่งเป็นอ�ค�รที่มีลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภท เป็นวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุม)

 (11) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร/ดัดแปลงอ�ค�ร/เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร/เปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร

 (12) เอกส�รอื่น ๆ (ถ้�มี)

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

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

    

              (ล�ยมือชื่อ) .........................................................

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

         ผู้ขออนุญ�ต

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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หม�ยเหตุ   (1) ข้อคว�มที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่�

        (2) ใส่เครื่องหม�ย    /√    ในช่อง         หน้�ข้อคว�มที่ต้องก�ร    

          

 

***************************************************************************************************************************************

หม�ยเหตุของเจ้�หน้�ที่

 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญ�ตทร�บว่� จะอนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ตหรือขย�ยเวล� ภ�ยในวันที่................................

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

 ผู้ขออนุญ�ตได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบอนุญ�ต......................................เป็นเงิน............................................บ�ท

และค่�ธรรมเนียมก�รตรวจแบบแปลน.............................................................เป็นเงิน............................................บ�ท

...............................สต�งค์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.................................................บ�ท...............................................สต�งค์

(............................................................................................) ต�มใบเสร็จรับเงินเล่มที่....................................................

เลขที่.............................................ลงวันที่...........................................เดือน..........................................พ.ศ.....................

 ออกใบอนุญ�ตแล้ว เล่มที่..................................ฉบับที่...................................ลงวันที่........................................

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

     (ล�ยมือชื่อ)................................................................

      ตำ�แหน่ง....................................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ลำ�พูน    
โทรศัพท์  053511013 ต่อ 148        
โทรส�ร   053 511092, 053 531238

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขออนุญ�ตต่อใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร ดัดแปลงอ�ค�ร รื้อ 
   ถอนอ�ค�ร เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับ  
   รถ และท�งเข้�ออกของรถเพื่อก�รอื่น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
 ม�ตร� 35 ใบอนุญ�ตที่ออกต�มม�ตร� 21 หรือม�ตร� 22 ให้ใช้ได้ต�มระยะเวล�ที่
กำ�หนดไว้ในใบอนุญ�ต ถ้�ผู้ได้รับใบอนุญ�ตประสงค์จะขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ตจะต้องยื่นคำ�ขอก่อนใบ
อนุญ�ตสิ้นอ�ยุ และเมื่อได้ยื่นคำ�ขอดังกล่�วแล้ว ให้ดำ�เนินก�รต่อไปได้จนกว่�เจ้�พนักง�นท้อง
ถิ่นจะสั่งไม่อนุญ�ตให้ต่อใบอนุญ�ตนั้น (ม�ตร� 35 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติควบคุม
อ�ค�ร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

คู่มือกองช่�งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. เจ้�ของอ�ค�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จแจ้งยื่น
  เรื่องคำ�ขอ ต่อใบอนุญ�ตก่อสร้�ง ดัดแปลง 
  รื้อถอน เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร ดัดแปลงหรือใช้
  ที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ
  เพื่อก�รอื่น และก�รตรวจสอบเอกส�ร
  (ระยะเวล� 1 วัน)
2. ก�รตรวจสอบแบบและสถ�นที่ก่อสร้�ง
   (ระยะเวล� 4 วัน)

3. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นสถ�ปัตยกรรม  
   และง�นด้�นผังเมือง(ระยะเวล� 2 วัน)

4. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นวิศวกรรม 
   (ระยะเวล� 2 วัน)
5. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับฝ่�ยและกอง
   (ระยะเวล� 2 วัน)

6. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับปลัดเทศบ�ล
   (ระยะเวล� 2 วัน)

7. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตหรือออกคำ�สั่งของเจ้�   
   พนักง�นท้องถิ่น (ระยะเวล� 2 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.1 เจ้�หน้�ที่ธุรก�รรับแบบ
1.2 หัวหน้�ง�นธุรก�ร

2.1 ผู้ช่วยน�ยตรวจเขต
2.2 น�ยตรวจเขต

3.1 สถ�ปนิก
3.2 นักผังเมือง

4.1 วิศวกรโยธ�

5.1 หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนและก่อสร้�ง 
5.2 ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง

6.1 รองปลัดเทศบ�ล
6.2 ปลัดเทศบ�ล

7.1 รองน�ยกเทศมนตรี
7.2 น�ยกเทศมนตรี(เจ้�พนักง�นท้องถิ่น)     
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ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 15 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขออนุญ�ต (แบบ ข.5)    จำ�นวน 1 ชุด
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น , สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน    จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ
3. ใบอนุญ�ต (ฉบับจริง)     จำ�นวน 1 ฉบับ
  (หรือแล้วแต่กรณี)
4. เอกส�รแสดงก�รเป็นเจ้�ของอ�ค�ร     จำ�นวน 1 ฉบับ 
   (กรณีที่ผู้ขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ตไม่ใช่เจ้�ของอ�ค�รที่ได้รับใบอนุญ�ต)(หรือแล้วแต่กรณี)
5. เอกส�รแสดงก�รเป็นผู้ครอบครองอ�ค�ร    จำ�นวน 1 ฉบับ
   (กรณีที่ผู้ครอบครองอ�ค�รเป็นผู้ขอต่อใบอนุญ�ตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ 
   ที่กลับรถและท�งเข้�ออกของรถเพื่อก�รอื่น)
6. หนังสือแสดงคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของอ�ค�ร    จำ�นวน 1 ฉบับ
   (กรณีที่ผู้ครอบครองอ�ค�รเป็นผู้ขอต่อใบอนุญ�ตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ 
   ที่กลับรถและท�งเข้�ออกของรถเพื่อก�รอื่น)
7. หนังสือแสดงว่�เป็นผู้จัดก�รหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินกิจก�ร  จำ�นวน 1 ฉบับ
   ของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต) 
8. หนังสือแสดงคว�มยินยอมของผู้ควบคุมง�น   จำ�นวน 1 ฉบับ
(หรือแล้วแต่กรณี)
9. สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ตเป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม จำ�นวน 1 ฉบับ
หรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอ�ค�รมีลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภทวิช�ชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุม) (หรือแล้วแต่กรณี)

ค่าธรรมเนียม  ค่�ธรรมเนียมก�รขอต่อใบอนุญ�ต  ฉบับละ 20 บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 147 และ 148

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบคำ�ขออนุญ�ต (แบบ ข.5)

แบบ ข.5

คำ�ขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร ดัดแปลงอ�ค�ร รื้อถอนอ�ค�ร

เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ

และท�งเข้�ออกของรถเพื่อก�รอื่น

สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

       ถนนเทศบ�ล 1 ลพ 51000

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

 ข้�พเจ้�...............................................................................................เจ้�ของอ�ค�ร หรือผู้ครอบครองอ�ค�ร (ในกรณีผู้ขอต่ออ�ยุ

ใบอนุญ�ตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ)

 เป็นบุคคลธรรมด� อยู่บ้�นเลขที่....................................ตรอก/ซอย.......................................................

ถนน.............................. หมู่ที่..................ตำ�บล/แขวง........................อำ�เภอ/เขต...............จังหวัด.....................

 เป็นนิติบุคคลประเภท...............................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................

เลขทะเบียน..................................มีสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย...................................

ถนน........................................หมู่ที่..............ตำ�บล/แขวง...................................อำ�เภอ/เขต................................

จังหวัด....................................โดย.....................................................ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ต 

อยู่บ้�นเลขที่.................ตรอก/ซอย..........................ถนน................................................หมู่ที่...................ตำ�บล/แขวง...................................... 

อำ�เภอ/เขต.....................................................................จังหวัด...............................................

 ขอยื่นคำ�ขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ต.......................................................... ต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 อ�ค�รที่ขออนุญ�ตได้รับใบอนุญ�ต........................................ต�มใบอนุญ�ตเลขที่............/........ ลงวันที่..............................

เดือน.....................พ.ศ..................ที่บ้�นเลขที่........................................................ตรอก/ซอย............................................................

ถนน....................หมู่ที่.......................................ตำ�บล/แขวง.............................อำ�เภอ/เขต..................................จังหวัด.....................................

โดย..................................................................................เป็นเจ้�ของอ�ค�ร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลชที่/น.ส 3

เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่.........................................................เป็นที่ดินของ.................................................................

 ข้อ 2 เป็นอ�ค�ร

 (1) ชนิด...........................จำ�นวน..........................เพื่อใช้เป็น.................................................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน..................................คัน

 (2) ชนิด...........................จำ�นวน..........................เพื่อใช้เป็น.................................................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน..................................คัน

 (3) ชนิด...........................จำ�นวน..........................เพื่อใช้เป็น.................................................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน..................................คัน

กำ�หนดสิ้นสุดใบอนุญ�ต วันที่........................เดือน..................................พ.ศ........................................

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ข้อ 3 เหตุที่ทำ�ก�รไม่เสร็จต�มที่ได้รับอนุญ�ต เพร�ะ............................................................................

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

...................................................................................................................ขณะนี้ได้ดำ�เนินก�รไปแล้วถึง...............................................................

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

...................................................................................................................จึงขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ตอีก...............................................วัน

 ข้อ 4 มี...............................................................................เป็นผู้ควบคุมง�น.........................................

เป็นผู้ออกแบบและคำ�นวณ

 ข้อ 5 พร้อมคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�ร หลักฐ�นต่�งๆ ม�ด้วยแล้ว คือ

 (1) เอกส�รแสดงก�รเป็นเจ้�ของอ�ค�ร จำ�นวน.............................................ฉบับ (กรณีที่ผู้ขอต่ออ�ยุ

ใบอนุญ�ตไม่ใช่เจ้�ของอ�ค�รที่ได้รับใบอนุญ�ต)

 (2) เอกส�รแสดงก�รเป็นผู้ครอบครองอ�ค�ร (กรณีที่ผู้ครอบครองอ�ค�รเป็นผู้ขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ต ดัดแปลงหรือใช้ที่

จอดรถ ที่กลับรถและท�งเข้�ออกของรถเพื่อก�รอื่น)

 (3) หนังสือแสดงคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของอ�ค�ร (กรณีที่ผู้ครอบครองอ�ค�รเป็นผู้ขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ตดัดแปลง หรือ

ใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและท�งเข้�ออกของรถเพื่อก�รอื่น)

 (4) สำ�เน�หนังสือรับรองก�รจำ�ทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต

ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (5) หนังสือแสดงว่�เป็นผู้จัดก�ร หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินกิจก�รของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (6) ใบอนุญ�ตต�มข้อ 1 จำ�นวน ................................ฉบับ

 (7) หนังสือแสดงคว�มยินยอมของผู้ควบคุมง�นต�มข้อ 3 จำ�นวน................................................ฉบับ

 (8) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ต เป็นผู้ประกอบวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุมของผู้

ควบคุมง�น จำ�นวน...................................ฉบับ (กรณีที่เป็นอ�ค�รมีลักษณะ ขน�ด อยู่ในประเภทเป็นวิช�ชีพวิศวกรรมควบคุม

หรือวิช�ชีพสถ�ปัตยกรรมควบคุม

 (9) เอกส�รอื่น ๆ (ถ้�มี)

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

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

     (ล�ยมือชื่อ) .........................................................

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

        ผู้ขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ต 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
-3- 

หม�ยเหตุ   (1) ข้อคว�มที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่�

      (2)  ใส่เครื่องหม�ย     √      ในช่อง         หน้�ข้อคว�มที่ต้องก�ร   

******************************************************************************************************************************

หม�ยเหตุของเจ้�หน้�ที่

 จะต้องแจ้งให้ผู้ขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ตทร�บว่� จะอนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ตหรือขย�ยเวล� ภ�ยใน

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

 ผู้ขอต่ออ�ยุใบอนุญ�ตได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมก�รต่ออ�ยุใบอนุญ�ต...................................................เป็นเงิน.................................

...........บ�ท(............................................................................................................) ต�มใบเสร็จรับเงินเล่มที่......................................เลขที่........

........................ลงวันที่...........................................เดือน..........................................พ.ศ.....................

 ออกใบอนุญ�ตแล้ว เล่มที่..................................ฉบับที่.....................ลงวันที่........................................

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

          

      (ล�ยมือ)................................................................

      ตำ�แหน่ง...................................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ลำ�พูน    
โทรศัพท์  053511013 ต่อ 148        
โทรส�ร   053 511092, 053 531238

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอใบรับรองก�รก่อสร้�งอ�ค�ร ดัดแปลงอ�ค�ร หรือ  
   เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
 ม�ตร� 32  อ�ค�รประเภทควบคุมก�รใช้ คือ อ�ค�รดังต่อไปนี้
(1) อ�ค�รสำ�หรับใช้เป็นคลังสินค้� โรงแรม อ�ค�รชุด หรือสถ�นพย�บ�ล
(2) อ�ค�รสำ�หรับใช้เพื่อกิจก�รพ�ณิชยกรรม อุตส�หกรรม ก�รศึกษ� ก�รส�ธ�รณสุข หรือ
กิจก�รอื่น 
    ทั้งนี้ ต�มที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
 เมื่อผู้ได้รับอนุญ�ตให้ก่อสร้�ง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้�ยอ�ค�รประเภทควบคุมก�รใช้ 
หรือผู้แจ้งต�มม�ตร� 39 ทวิ ได้กระทำ�ก�รดังกล่�วเสร็จแล้ว      ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้�
พนักง�นท้องถิ่นทร�บต�มแบบที่เจ้�พนักง�นท้องถิ่นกำ�หนด เพื่อทำ�ก�รตรวจสอบก�รก่อสร้�ง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้�ยอ�ค�รนั้นให้แล้วเสร็จภ�ยในส�มสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
 ห้�มมิให้บุคคลใดใช้อ�ค�รนั้นเพื่อกิจก�รดังที่ระบุไว้ในใบอนุญ�ต หรือที่ได้แจ้งไว้ต�ม
ม�ตร� 39 ทวิ ภ�ยในกำ�หนดเวล�ต�มวรรคสอง
 ถ้�เจ้�พนักง�นท้องถิ่นได้ทำ�ก�รตรวจสอบแล้วเห็นว่�ก�รก่อสร้�ง ดัดแปลง หรือเคลื่อน
ย้�ยอ�ค�รนั้น เป็นไปโดยถูกต้องต�มที่ได้รับใบอนุญ�ต หรือที่ได้แจ้งไว้ต�มม�ตร� 39 ทวิ แล้ว ก็ให้
ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญ�ตหรือผู้แจ้งต�มม�ตร� 39 ทวิ เพื่อให้มีก�รใช้อ�ค�รนั้นต�มที่ได้
รับใบอนุญ�ตหรือที่ได้แจ้งไว้ต�มม�ตร� 39 ทวิ ได้ แต่ถ้�เจ้�พนักง�นท้องถิ่นมิได้ทำ�ก�รตรวจสอบ
ภ�ยในกำ�หนดต�มวรรคสอง ให้เจ้�ของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อ�ค�รนั้น
เพ่ือกิจก�รดังท่ีระบุไว้ในใบอนุญ�ตหรือท่ีได้แจ้งไว้ต�มม�ตร� 39 ทวิ ต่อไปได้ ห้�มมิให้เจ้�ของหรือผู้
ครอบครองอ�ค�รประเภทควบคุมก�รใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อ�ค�รน้ัน เพ่ือกิจก�รอ่ืนนอกจ�ก
ท่ีระบุไว้ในใบอนุญ�ตหรือท่ีได้แจ้งไว้ต�มม�ตร� 39 ทวิ (ม�ตร� 32 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระร�ชบัญญัติ
ควบคุมอ�ค�ร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543)ข้ันตอนและระยะก�รให้บริก�ร

คู่มือกองช่�งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. เจ้�ของอ�ค�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จแจ้งยื่น
   เรื่องคำ�ขอรับในรับรองก�รก่อสร้�ง 
   ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้�ยอ�ค�ร และก�ร
   ตรวจสอบเอกส�ร (ระยะเวล� 3 วัน)
2. ก�รตรวจสอบแบบและสถ�นที่ก่อสร้�ง
   (ระยะเวล� 12 วัน)
3. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นสถ�ปัตยกรรม
   และง�นด้�นผังเมือง (ระยะเวล� 4 วัน)
4. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นวิศวกรรม 
   (ระยะเวล� 4 วัน)
5. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับฝ่�ยและกอง
   (ระยะเวล� 3 วัน)
6. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับปลัดเทศบ�ล
   (ระยะเวล� 2 วัน)
7. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตหรือออกคำ�สั่งของเจ้�  
   พนักง�นท้องถิ่น (ระยะเวล� 2 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.1 เจ้�หน้�ที่ธุรก�รรับแบบ
1.2 หัวหน้�ง�นธุรก�ร

2.1 ผู้ช่วยน�ยตรวจเขต
2.2 น�ยตรวจเขต
3.1 สถ�ปนิก
3.2 นักผังเมือง
4.1 วิศวกรโยธ�

5.1 หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนและก่อสร้�ง 
5.2 ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง
6.1 รองปลัดเทศบ�ล
6.2 ปลัดเทศบ�ล
7.1 รองน�ยกเทศมนตรี
7.2 น�ยกเทศมนตรี(เจ้�พนักง�นท้องถิ่น)

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 30 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขออนุญ�ต (แบบ ข.6)    จำ�นวน 1 ชุด
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น , สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน    จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ
3. สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ต    จำ�นวน 1 ฉบับ
4. สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยเอกส�รแสดงก�รเป็นเจ้�ของ   จำ�นวน 1 ฉบับ
   อ�ค�รหรือผู้ครอบครองอ�ค�ร 
5. หนังสือแสดงคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของอ�ค�ร     จำ�นวน 1 ฉบับ
   (กรณีผู้ครอบครองอ�ค�รเป็นผู้ยื่นคำ�ขอ)



218 219 

คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

6. หนังสือรับรองก�รจดทะเบียน วัตถุประสงค์    จำ�นวน 1 ฉบับ
   และผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทน นิติบุคคล ผู้ขออนุญ�ต ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
   (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)  
7. หนังสือแสดงว่�เป็นผู้จัดก�รหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ�เนิน   จำ�นวน 1 ฉบับ
   กิจก�รของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)
8. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมง�นรับรองว่�ได้ควบคุมก�ร..........................อ�ค�รเป็นไปโดยถูก   
   ต้องต�มที่ได้รับใบอนุญ�ต     จำ�นวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม - ค่�ธรรมเนียมใบรับรอง  ฉบับละ 10 บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
   ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 147 และ 148

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แบบคำ�ขอใบรับรองก�รก่อสร้�งอ�ค�ร ดัดแปลงอ�ค�ร หรือเคลื่อนย้�ยอ�ค�ร (แบบ ข.6)

แบบ ข.6

คำ�ขอใบรับรองก�รก่อสร้�งอ�ค�ร ดัดแปลงอ�ค�ร หรือเคลื่อนย้�ยอ�ค�ร

       สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

       ถนนเทศบ�ล 1 ลพ 51000

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

 ข้�พเจ้�...............................................................................................เจ้�ของอ�ค�รหรือตัวแทนเจ้�ของอ�ค�ร

ผู้ครอบครองอ�ค�ร

 เป็นบุคคลธรรมด� อยู่บ้�นเลขที่................................................ตรอก/ซอย.......................................................

ถนน.............................................หมู่ที่..................ตำ�บล/แขวง........................อำ�เภอ/เขต...............จังหวัด...................

 เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................

เลขทะเบียน................................................มีสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย................................

ถนน........................................หมู่ที่..............ตำ�บล/แขวง..............................................อำ�เภอ/เขต................................

จังหวัด....................................โดย.................................................................ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ต

อยู่บ้�นเลขที่.................ตรอก/ซอย..................................ถนน..............................................................หมู่ที่...................

ตำ�บล/แขวง...................................... อำ�เภอ/เขต..................................................จังหวัด...............................................

 ขอยื่นคำ�ขอรับใบรับรอง................................................................................ต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 อ�ค�รที่ขอใบรับรองได้รับใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร/ดัดแปลงอ�ค�ร/เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร ต�ม       

ใบอนุญ�ตเลขที่................../...................ลงวันที่..............................เดือน.....................พ.ศ............................................

ที่บ้�นเลขที่.....................................ตรอก/ซอย.............................................................ถนน............................................

หมู่ที่......................................ตำ�บล/แขวง......................................อำ�เภอ/เขต......................................................จังหวัด............................

โดย...............................................................................................................เป็นเจ้�ของอ�ค�ร และ...................................................................

เป็นผู้ครอบครองอ�ค�ร  อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3  เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................เป็นที่ดินของ.......................

 ข้อ 2 เป็นอ�ค�ร

 (1) ชนิด....................................................จำ�นวน................................................เพื่อใช้เป็น..............................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน...................................คัน

 (2) ชนิด....................................................จำ�นวน................................................เพื่อใช้เป็น..............................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน...................................คัน

 (3) ชนิด....................................................จำ�นวน................................................เพื่อใช้เป็น..............................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และท�งเข้�ออกของรถ จำ�นวน...................................คัน

 อ�ค�รต�ม.....................................................................................................เป็นอ�ค�รประเภทควบคุมก�รใช้

 ข้อ 3 ได้ทำ�ก�ร........................................................................................................................อ�ค�รต�มข้อ 1

เสร็จ เมื่อวันที่..............................เดือน.............................พ.ศ....................................ถูกต้องต�มที่ได้รับใบอนุญ�ตแล้ว

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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-2-

ข้อ 4 พร้อมคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ ม�ด้วยแล้ว คือ

 (1) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยเอกส�รแสดงก�รเป็นเจ้�ของอ�ค�รหรือเป็นผู้ครอบครองอ�ค�ร

 (2) หนังสือแสดงคว�มยินยอมจ�กเจ้�ของอ�ค�ร (กรณีที่ผู้ครอบครองอ�ค�รเป็นผู้ยื่นคำ�ขอ)

 (3) สำ�เน�หนังสือก�รจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญ�ตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 

(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (4) หนังสือแสดงว่�เป็นผู้จัดก�รหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำ�เนินกิจก�รของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญ�ต)

 (5) สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร ใบอนุญ�ตดัดแปลงอ�ค�ร หรือใบอนุญ�ตเคลื่อนย้�ยอ�ค�รต�ม

ข้อ 1 แล้วแต่กรณี

 (6) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมง�นรับรองว่�ได้ควบคุมก�ร...............................................อ�ค�ร เป็นไปโดยถูกต้องต�ม

ที่ได้รับใบอนุญ�ต

 (7) เอกส�รอื่น ๆ (ถ้�มี)

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

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

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

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

     (ล�ยมือชื่อ) .........................................................

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

         ผู้ขอใบรับรอง

 

หม�ยเหตุ   (1) ข้อคว�มที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่�

        (2) ใส่เครื่องหม�ย     √ /     ในช่อง         หน้�ข้อคว�มที่ต้องก�ร    

          

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
-3- 

หม�ยเหตุของเจ้�หน้�ที่

 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญ�ตทร�บว่� จะอนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ตหรือขย�ยเวล� ภ�ยในวันที่................................

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

 ผู้ขอใบรับรองได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบรับรอง......................................เป็นเงิน...........................................บ�ท

 (............................................................................................) ต�มใบเสร็จรับเงินเล่มที่...................................................

เลขที่.............................................ลงวันที่...........................................เดือน..........................................พ.ศ.....................

 ออกใบรับรองแล้ว เล่มที่..................................ฉบับที่...................................ลงวันที่........................................

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

     (ล�ยมือชื่อ)................................................................

     ตำ�แหน่ง....................................................................
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ลำ�พูน    
โทรศัพท์  053511013 ต่อ 148        
โทรส�ร   053 511092, 053 531238

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอใบแทนใบอนุญ�ต หรือใบแทนใบรับรอง
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
  ม�ตร� 39  ในกรณีที่ใบอนุญ�ตหรือใบรับรองสูญห�ย ถูกทำ�ล�ย หรือชำ�รุดในส�ระ
สำ�คัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญ�ตหรือใบรับรองยื่นคำ�ขอรับใบแทนใบอนุญ�ตหรือใบแทนใบรับรองต่อ
เจ้�พนักง�นท้องถิ่น ภ�ยในสิบห้�วันนับแต่วันที่ได้รับทร�บถึงก�รสูญห�ย ถูกทำ�ล�ย หรือชำ�รุด
 ก�รขอรับใบแทนใบอนุญ�ตหรือใบแทนใบรับรอง และก�รออกใบแทนใบอนุญ�ตหรือ
ใบแทนใบรับรองให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์ วิธีก�รและเงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
 ใบแทนใบอนุญ�ตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลต�มกฎหม�ยเช่นเดียวกับใบอนุญ�ต
หรือใบรับรองแล้วแต่กรณี

คู่มือกองช่�งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. เจ้�ของอ�ค�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จแจ้งยื่น
   เรื่องคำ�ขอใบแทนใบอนุญ�ต หรือใบแทน
   ใบรับรองและก�รตรวจสอบเอกส�ร
   (ระยะเวล� 1 วัน)
2. ก�รตรวจสอบแบบและสถ�นที่ก่อสร้�ง
   (ระยะเวล� 1 วัน)หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1.1 เจ้�หน้�ที่ธุรก�รรับแบบ
1.2 หัวหน้�ง�นธุรก�ร

2.1 ผู้ช่วยน�ยตรวจเขต
2.2 น�ยตรวจเขต

3. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นสถ�ปัตยกรรม  
   และง�นด้�นผังเมือง (ระยะเวล� 1 วัน)

4. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นวิศวกรรม 
  (ระยะเวล� 1 วัน)
5. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับฝ่�ยและกอง
  (ระยะเวล� 1 วัน)

6. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับปลัดเทศบ�ล
  (ระยะเวล� 1 วัน)

7. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตหรือออกคำ�สั่งของเจ้�  
  พนักง�นท้องถิ่น (ระยะเวล� 1 วัน)

3.1 สถ�ปนิก
3.2 นักผังเมือง

4.1 วิศวกรโยธ�

5.1 หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนและก่อสร้�ง
5.2 ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง

6.1 รองปลัดเทศบ�ล
6.2 ปลัดเทศบ�ล

7.1 รองน�ยกเทศมนตรี
7.2 น�ยกเทศมนตรี(เจ้�พนักง�นท้องถิ่น)

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขออนุญ�ต (แบบ ข.7)    จำ�นวน 1 ชุด
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น , สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน   จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ
3. ใบแจ้งคว�มว่�ใบอนุญ�ตหรือใบรับรองสูญห�ย     จำ�นวน 1 ฉบับ
ของสถ�นีตำ�รวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญ�ตหรือใบรับรองนั้นสูญห�ย 
หรือใบอนุญ�ตหรือใบรับรองที่ถูกทำ�ล�ยหรือชำ�รุดบ�งส่วน

ค่าธรรมเนียม - ค่�ธรรมเนียมใบแทนใบอนุญ�ตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 147 และ 148

ตัวอย่างแบบฟอร์ม   แบบคำ�ขออนุญ�ต (แบบ ข.7)
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แบบ ข.7

คำ�ขอใบแทนใบอนุญ�ต หรือใบแทนใบรับรอง

       เขียนที่......................................................

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

 ข้�พเจ้�...................................................................................................... ผู้ได้รับใบอนุญ�ต/ใบรับรอง

      เป็นบุคคลธรรมด� อยู่บ้�นเลขที่............................................ตรอก/ซอย........................................

ถนน................................หมู่ที่.......................ตำ�บล/แขวง........................อำ�เภอ/เขต.............จังหวัด.................

      เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................

เลขทะเบียน..............................มีสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่.........................ตรอก/ซอย.............................................

ถนน.....................................หมู่ที่......................ตำ�บล/แขวง............................อำ�เภอ/เขต..................................

จังหวัด............................................โดย.................................................................ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคล

ผู้ขอใบแทนใบอนุญ�ต/ใบแทนใบรับรอง อยู่บ้�นเลขที่..................ตรอก/ซอย.............................ถนน..............................หมู่ที่.................

.................ตำ�บล/แขวง................................อำ�เภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................................................................

 ขอยื่นคำ�ขอรับใบแทนใบอนุญ�ต/ใบแทนใบรับรอง................................................................................ต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่น 

ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ข้�พเจ้�ได้รับใบอนุญ�ต/ใบรับรอง.................................. เลขที่......................./...........................ลงวันที่.................เดือน........

................................พ.ศ.................................ที่บ้�นเลขท่ี.......................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน........................... 

หมู่ที่..................ตำ�บล/แขวง.................................อำ�เภอ/เขต...............................จังหวัด..............................................................ในที่ดิน

โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 

เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................เป็นที่ดินของ............................................................................................

 ข้อ 2 ใบอนุญ�ต/ใบรับรองดังกล่�วได้สูญห�ย/ถูกทำ�ล�ย/ชำ�รุดเมื่อวันที่..............................................

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

 ข้อ 3 พร้อมคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รหลักฐ�นต่�งๆ ม�ด้วยแล้วคือ

 (1) ในกรณีที่ใบอนุญ�ตหรือใบรับรองสูญห�ย ให้นำ�ใบแจ้งคว�มว่�ใบอนุญ�ต หรือใบรับรองสูญห�ยของสถ�นีตำ�รวจ

แห่งท้องที่ที่ใบอนุญ�ตหรือใบรับรองนั้นสูญห�ยม�ด้วย

 (2) ในกรณีที่ใบอนุญ�ตหรือใบรับรองถูกทำ�ล�ยหรือชำ�รุดบ�งส่วนให้แนบใบอนุญ�ตหรือใบรับรองที่ถูกทำ�ล�ยหรือ

ชำ�รุดบ�งส่วนนั้นม�ด้วย

          

     (ล�ยมือ)..................................................

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

                 ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญ�ต/ใบแทนใบรับรอง

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
-2-

หม�ยเหตุ   (1) ข้อคว�มที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่�

        (2)  ใส่เครื่องหม�ย     √ /     ในช่อง         หน้�ข้อคว�มที่ต้องก�ร 

หม�ยเหตุของเจ้�หน้�ที่

 จะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญ�ตหรือใบแทนใบรับรองทร�บว่� จะอนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ตหรือ

ขย�ยเวล� ภ�ยในวันที่...............................................เดือน...........................พ.ศ.................................................

 ผู้ขอใบแทนใบอนุญ�ตหรือใบแทนใบรับรองได้ชำ�ระค่�ธรรมเนียมใบแทนใบอนุญ�ตหรือใบแทน

ใบรับรอง...................................... เป็นเงิน..................................บ�ท ต�มใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................

เลขที่............................................ลงวันที่............................................เดือน.................................พศ...........................

 ออกใบแทนใบอนุญ�ตหรือใบแทนใบรับรองแล้ว เล่มที่..................ลงวันที่............................................

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

     

      (ล�ยมือชื่อ)..................................................

      ตำ�แหน่ง.......................................................

          

    

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ลำ�พูน    
โทรศัพท์  053511013 ต่อ 148        
โทรส�ร   053 511092, 053 531238

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอโอนใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร ดัดแปลงอ�ค�ร รื้อถอน  
   อ�ค�ร เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร หรือเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
   ม�ตร� 36 ใบอนุญ�ตที่ออกต�มม�ตร� 21 ม�ตร� 22 หรือม�ตร� 33 จะโอนแก่กัน
มิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญ�ตเป็นหนังสือจ�กเจ้�พนักง�นท้องถิ่น
 (ม�ตร� 36 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระร�ชบัญญัติควบคุมอ�ค�ร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)

คู่มือกองช่�งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. เจ้�ของอ�ค�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จแจ้งยื่น
   เรื่องคำ�ขอใบแทนใบอนุญ�ต หรือใบแทน
   ใบรับรองและก�รตรวจสอบเอกส�ร
   (ระยะเวล� 1 วัน)
2. ก�รตรวจสอบแบบและสถ�นที่ก่อสร้�ง
   (ระยะเวล� 4 วัน)
3. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นสถ�ปัตยกรรม  
   และง�นด้�นผังเมือง (ระยะเวล� 2 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.1 เจ้�หน้�ที่ธุรก�รรับแบบ
1.2 หัวหน้�ง�นธุรก�ร

2.1 ผู้ช่วยน�ยตรวจเขต
2.2 น�ยตรวจเขต
3.1 สถ�ปนิก
3.2 นักผังเมือง

4. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นวิศวกรรม 
  (ระยะเวล� 2 วัน)
5. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับฝ่�ยและกอง
  (ระยะเวล� 2 วัน)

6. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับปลัดเทศบ�ล
  (ระยะเวล� 2 วัน)

7. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตหรือออกคำ�สั่งของเจ้�  
  พนักง�นท้องถิ่น (ระยะเวล� 2 วัน)

4.1 วิศวกรโยธ�

5.1 หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนและก่อสร้�ง
5.2 ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง

6.1 รองปลัดเทศบ�ล
6.2 ปลัดเทศบ�ล

7.1 รองน�ยกเทศมนตรี

7.2 น�ยกเทศมนตรี(เจ้�พนักง�นท้องถิ่น)

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 15 วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขออนุญ�ต (แบบ ข.8)    จำ�นวน 1 ชุด
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น , สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน   จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ
3. สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ต      จำ�นวน 1 ฉบับ
4. เอกส�รอื่นๆ (ถ้�มี)     จำ�นวน 1 ฉบับ
(หรือแล้วแต่กรณี)

ค่าธรรมเนียม - ค่�ธรรมเนียมก�รโอนใบอนุญ�ต          ฉบับละ  10  บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 147 และ 148

ตัวอย่างแบบฟอร์ม   แบบคำ�ขอโอนใบอนุญ�ต (แบบ ข.8)
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แบบ ข.8

คำ�ขอโอนใบอนุญ�ตก่อสร้�งอ�ค�ร ดัดแปลงอ�ค�ร

รื้อถอนอ�ค�ร เคลื่อนย้�ยอ�ค�รหรือเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร

      เขียนที่........................................................

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

 ข้�พเจ้�..............................................................................................................................ผู้ได้รับใบอนุญ�ต

      เป็นบุคคลธรรมด� อยู่บ้�นเลขที่....................................................ตรอก/ซอย......................................

ถนน.......................................หมู่ที่.......................ตำ�บล/แขวง........................อำ�เภอ/เขต.............จังหวัด................

      เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................

เลขทะเบียน..............................มีสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย.............................................

ถนน.....................................หมู่ที่......................ตำ�บล/แขวง.................................อำ�เภอ/เขต..................................

จังหวัด............................................โดย...........................................ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญ�ต

อยู่บ้�นเลขที่..................ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................................หมู่ที่.....................................

ตำ�บล/แขวง............................................อำ�เภอ/เขต............................................จังหวัด..........................................

 ขอยื่นคำ�ขอโอนใบอนุญ�ต.......................................................................ต่อเจ้�พนักง�นท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 อ�ค�รที่ขออนุญ�ต ได้รับใบอนุญ�ตก่อร้�งอ�ค�ร/ดัดแปลงอ�ค�ร/รื้อถอนอ�ค�ร/เคลื่อนย้�ยอ�ค�ร/

เปลี่ยนก�รใช้อ�ค�ร ต�มใบอนุญ�ตเลขที่.......................ลงวันที่.................เดือน...................พ.ศ.............................

ที่บ้�นเลขที่...................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...........................................................................

หมู่ที่..................ตำ�บล/แขวง..............................อำ�เภอ/เขต...............................จังหวัด............................................

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................เป็นที่ดินของ......................................

 ข้อ 2 ขอโอนใบอนุญ�ตต�มข้อ 1 ให้แก่.......................................................................................................

ตั้งแต่วันที่............................เดือน.......................................พ.ศ......................เนื่องจ�ก.............................................

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

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

 ข้อ 3 พร้อมคำ�ขอนี้ ข้�พเจ้�ได้แนบหลักฐ�นต่�งๆ ม�ด้วยแล้วคือ

 1. ใบอนุญ�ตต�มข้อ 1

 2. เอกส�รอื่นๆ (ถ้�มี)

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

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

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

     (ล�ยมือชื่อ)..................................................

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

      ผู้ขอโอนใบอนุญ�ต

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
-2-

สำ�หรับผู้รับโอนใบอนุญ�ต

      เขียนที่...........................................

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

 ข้�พเจ้�......................................................................................................................ผู้ขอรับโอนใบอนุญ�ต

      เป็นบุคคลธรรมด� อยู่บ้�นเลขที่......................................................ตรอก/ซอย....................................

ถนน..............................หมู่ที่..............ตำ�บล/แขวง.....................อำ�เภอ/เขต............................จังหวัด......................

      เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................

เลขทะเบียน...................................................มีสำ�นักง�นตั้งอยู่เลขที่......................ตรอก/ซอย.................................

ถนน................................หมู่ที่........................ตำ�บล/แขวง...................................อำ�เภอ/เขต...................................

จังหวัด............................. โดย..................................................ผู้มีอำ�น�จลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับโอนใบอนุญ�ต

อยู่บ้�นเลขที่........................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................หมู่ที่.......................................

ตำ�บล/แขวง...............................................อำ�เภอ/เขต....................................จังหวัด...............................................

 ขอรับโอนใบอนุญ�ตจ�ก...............................................................................................................ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1 ข้�พเจ้�ขอรับโอนใบอนุญ�ต เลขที่................................................/...................................................

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

 ข้อ 2 ข้�พเจ้�ขอรับรองว่� จะปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่ได้รับอนุญ�ตต�มใบอนุญ�ตนั้นทุกประก�ร

       

     (ล�ยมือชื่อ)..................................................

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

        ผู้รับโอนใบอนุญ�ต

หม�ยเหตุ (1)  ข้อคว�มใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่�

      (2) ใส่เครื่องหม�ย √ /  ในช่อง      หน้�ข้อคว�มที่ต้องก�ร

_______________________________________

หม�ยเหตุของเจ้�หน้�ที่

 จะต้องแจ้งให้ผู้รับใบอนุญ�ตทร�บว่�จะอนุญ�ตหรือไม่อนุญ�ต ภ�ยในวันที่.....................เดือน...................พ.ศ...................

 แจ้งก�รอนุญ�ตให้โอนใบอนุญ�ตแล้ว เมื่อวันที่.......................เดือน.........................พ.ศ............................

      

      (ล�ยมือชื่อ)..................................................

      ตำ�แหน่ง.......................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ลำ�พูน    
โทรศัพท์  053511013 ต่อ 148        
โทรส�ร   053 511092, 053 531238

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30 – 12.00 น. 
และ 13.00 – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รตรวจสอบอ�ค�รเพื่อขอหม�ยเลขที่บ้�น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.2534
 ม�ตร� 34 ให้ทุกบ้�นมีเลขประจำ�บ้�น บ้�นใดยังไม่มีเลขประจำ�บ้�น ให้เจ้�บ้�นแจ้ง
ต่อน�ยทะเบียนผู้รับแจ้ง เพื่อขอเลขประจำ�บ้�นภ�ยในสิบห้�วัน นับแต่วันสร้�งบ้�นเสร็จ
 ให้น�ยทะเบียนผู้รับแจ้งกำ�หนดเลขประจำ�บ้�นให้แก่ผู้แจ้ง ซึ่งมีบ้�นอยู่ในเขตสำ�นัก
ทะเบียนท้องถิ่นภ�ยในเจ็ดวัน ถ้�มีบ้�นอยู่นอกเขตสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น ให้กำ�หนดเลขประจำ�
บ้�นภ�ยในส�มสิบวัน
 ให้เจ้�บ้�นติดเลขประจำ�บ้�นไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ชัดแจ้ง
 ผู้อำ�นวยก�รทะเบียนกล�ง จะกำ�หนดให้มีทะเบียนบ้�นชั่วคร�วต�มระเบียบ เพื่อ
ประโยชน์แก่ก�รตรวจสอบท�งทะเบียนก็ได้
เทศบัญญัติเมืองลำาพูน เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำาบัดนำาเสียในอาคาร พ.ศ.2550
 ข้อ 4  ในเทศบัญญัตินี้
 “อ�ค�ร” หม�ยคว�มว่� ตึก บ้�นเรือน ร้�นค้� ร้�นอ�ห�ร สำ�นักง�น หรือสิ่งปลูก
สร้�งอย่�งอื่น  ซึ่งบุคคลอ�จเข้�อ�ศัยหรือใช้สอยได้
 “บ่อดักไขมัน” หม�ยคว�มว่� สิ่งที่ใช้แยกจำ�พวกนำ�มันและไขมันออกจ�กนำ� ซึ่งผ่�น
ก�รใช้แล้ว
 “ก�รระบ�ยนำ�” หม�ยคว�มว่� ก�รผันนำ� ก�รปล่อยนำ� ก�รเทนำ� ก�รส�ดนำ� หรือ
ก�รกระทำ�อื่นใดที่เป็นก�รถ่�ยเทน้ำ�
 “แหล่งระบ�ยนำ�” หม�ยคว�มว่� ท�งหรือท่อระบ�ยนำ� ลำ�กระโดง ลำ�ร�ง คู คลอง 
แม่นำ� ทะเล และแหล่งนำ�ส�ธ�รณะ แหล่งนำ�ธรรมช�ติ และแหล่งน้ำ�ที่เป็นของเอกชนซึ่งมีท�ง
เชื่อมต่อหรือส�ม�รถไหลไปสู่แหล่งน้ำ�ส�ธ�รณะหรือแหล่งน้ำ�ธรรมช�ติได้

คู่มือกองช่�งเทศบ�ลเมืองลำ�พูน “เจ้�พนักง�นท้องถิ่น” หม�ยคว�มว่� น�ยกเทศมนตรี
 “พนักง�นเจ้�หน้�ที่” หม�ยคว�มว่� ปลัดเทศบ�ล และพนักง�นเทศบ�ลอื่นที่เจ้�
พนักง�นท้องถิ่นแต่งตั้ง
 ข้อ 5 เทศบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับแก่อ�ค�รท่ีมีก�รระบ�ยนำ�ท้ิงลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบ�ยนำ�
และยังไม่มีกฎหม�ยใดกำ�หนดม�ตรก�รเก่ียวกับก�รกำ�จัดนำ�มันและไขมันสำ�หรับอ�ค�รประเภทน้ัน
 ข้อ 6 ให้เจ้�ของหรือผู้ครอบครองอ�ค�รต�มข้อ 5 ติดตั้งบ่อดักไขมันต�มม�ตรฐ�นที่
เจ้�พนักง�นท้องถิ่นประก�ศกำ�หนด
 ให้เจ้�ของหรือผู้ครอบครองอ�ค�รท่ีมีก�รปลูกสร้�งใหม่ดำ�เนินก�รติดต้ังบ่อดักไขมันสำ�หรับ
อ�ค�รนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้�อยู่อ�ศัยหรือใช้สอยและห�กอ�ค�รใดอยู่ระหว่�งก�รปลูกสร้�งใหม่ใน
วันที่เทศบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำ�เนินก�รติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน
 ให้ผู้ย่ืนเร่ืองขออนุญ�ตปลูกสร้�งอ�ค�ร จะต้องมีร�ยก�รบ่อดักไขมันในแบบแปลนอนุญ�ต
ปลูกสร้�งอ�ค�ร

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. เจ้�ของอ�ค�รหรือผู้รับมอบอำ�น�จแจ้งยื่นเรื่อง 
   คำ�ขอหม�ย เลขที่บ้�น(เมื่ออ�ค�รก่อสร้�ง
   แล้วเสร็จทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80   
   พร้อมก่อสร้�งระบบบำ�บัดนำ� เสียและบ่อดัก
   ไขมัน ก่อนระบ�ยสู่ท�งระบ�ยนำ�ส�ธ�รณะ) 
   และก�รตรวจสอบเอกส�ร(ระยะเวล� 1 วัน)
2. ก�รตรวจสอบแบบและสถ�นที่ก่อสร้�ง
   (ระยะเวล� 1 วัน)
3. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นสถ�ปัตยกรรม  
   และง�นด้�นผังเมือง (ระยะเวล� 1 วัน)
4. ก�รตรวจสอบแบบง�นด้�นวิศวกรรม 
  (ระยะเวล� 1 วัน)
5. ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตในระดับฝ่�ยและกอง
  พร้อมแจ้งง�นทะเบียนร�ษฎร สำ�นักปลัด
  เทศบ�ล (ระยะเวล� 1 วัน)
6. ก�รพิจ�รณ�ออกหม�ยเลขที่บ้�นของง�น
   ทะเบียนร�ษฎรสำ�นักปลัดเทศบ�ล(ระยะ
   เวล� 2 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.1 เจ้�หน้�ที่ธุรก�รรับแบบ
1.2 หัวหน้�ง�นธุรก�ร

2.1 ผู้ช่วยน�ยตรวจเขต
2.2 น�ยตรวจเขต
3.1 สถ�ปนิก
3.2 นักผังเมือง
4.1 วิศวกรโยธ�

5.1 หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนและก่อสร้�ง
5.2 ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง
6.1 หัวหน้�ง�นทะเบียนร�ษฎร
6.2 หัวหน้�สำ�นักปลัดเทศบ�ล
6.3 น�ยทะเบียนสำ�นักทะเบียนท้องถิ่น



232 233 

คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ขอหม�ยเลขที่บ้�น (เมื่ออ�ค�รก่อสร้�งแล้วเสร็จทั้งหมด    จำ�นวน 1 ชุด
   หรือไม่น้อยกว่�ร้อยละ 80 พร้อมก่อสร้�งระบบบำ�บัดนำ�เสีย
   และบ่อดักไขมัน ก่อนระบ�ยสู่ท�งระบ�ยนำ�ส�ธ�รณะ)
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น , สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน     จำ�นวนอย่�งละ 1 ฉบับ
3. สำ�เน�หรือภ�พถ่�ยใบอนุญ�ต      จำ�นวน 1 ฉบับ
4. สำ�เน�โฉนดที่ดิน /นส.3/สค.1 ขน�ดเท่�ต้นฉบับจริง    จำ�นวน 1 ฉบับ
5. สำ�เน�หรือแบบแปลนที่ได้รับอนุญ�ต      จำ�นวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียม - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่�ง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 147 และ 148

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

เขตที่ ...........

คำ�ร้อง
ขอตรวจสอบอ�ค�รเพื่อออกหม�ยเลขบ้�น

      เขียนที่....เทศบ�ลเมืองลำ�พูน.......

     วันที่.......28........ เดือน....เมษ�ยน.....พ.ศ.....2558.......

 ด้วยข้�พเจ้�.............น�ยรักษ์ รักประเทศไทย............อยู่บ้�นเลขที่.........100..............................................

ถนน.......จ�มเทวี...........ซอย........7.........ตำ�บล/แขวง......ในเมือง.......อำ�เภอ/เขต............เมืองลำ�พูน............................

จังหวัด....................ลำ�พูน...............โทรศัพท์..............................................................................................................................

ขอยื่นคำ�ร้องต่อเจ้�หน้�ที่ท้องถิ่น ดังนี้

 ข้�พเจ้�ได้ปลูกสร้�งอ�ค�ร..........ค.ส.ล.ชั้นเดียว.................จำ�นวน..............1............................หลัง/คูห�

เพื่อใช้เป็น........พักอ�ศัย............พื้นที่...........141...............ต�ร�งเมตร โฉนดที่ดินเลขที่..........900000........................

เป็นที่ดินของ.......น�ยรักษ์ รักประเทศไทย....... ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนน.......จ�มเทวี....................ซอย..............7..................... 

ตำ�บล/แขวง............ในเมือง....................อำ�เภอ/เขต.........เมืองลำ�พูน......จังหวัด..........ลำ�พูน........................................

โดยอ�ค�รดังกล่�วตั้งอยู่ใกล้กับอ�ค�รบ้�นเลขที่........99............หรืออยู่ใกล้สถ�นที่สำ�คัญ....ร.ร.จ�มเทวี..............

.ที่สังเกตได้ง่�ย และเป็นไปต�มผังที่ได้แนบม�ด้วยแล้ว

 ก�รปลูกสร้�งอ�ค�รที่ขอออกหม�ยเลขบ้�นนี้   ข้�พเจ้�ได้รับอนุญ�ตให้ทำ�ก�รปลูกสร้�งต�มใบ

อนุญ�ตเลขที่...........001/58........................ลงวันที่..........12..... .เดือน.....มกร�คม..........พ.ศ.........2558........................

และได้ทำ�ก�รปลูกสร้�งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 จึงเรียนม�เพื่อให้เทศบ�ลเมืองลำ�พูน ได้ตรวจสอบอ�ค�รและออกหม�ยเลขบ้�นให้ต่อไป

     (ลงชื่อ).....น�ยรักษ์ รักประเทศไทย......ผู้ยื่นคำ�ขอ

                      (..........น�ยรักษ์ รักประเทศไทย............)
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เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
หลักฐ�นในก�รยื่นขอตรวจสอบอ�ค�รเพื่อออกหม�ยเลขบ้�น

 ของ...........................น�ยรักษ์  รักประเทศไทย.............................................................................

ลักษณะอ�ค�ร..........ค.ส.ล ชั้นเดียว...................ปลูกสร้�งในโฉนดที่ดิน.................900000..................ถนน......จ�มเทวี...............

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ลำ�ดับที่ หลักฐ�นและเอกส�ร จำ�นวน/แผ่น หม�ยเหตุ

1 แบบคำ�ขอตรวจสอบอ�ค�รเพื่อออกหม�ยเลขบ้�น

2 สำ�เน�ใบอนุญ�ตที่ได้รับอนุญ�ตแล้ว

3 แบบแปลนที่ได้รับอนุญ�ตแล้ว

4 สำ�เน�โฉนดที่ดิน

5 สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน

6 สำ�เน�ทะเบียนบ้�น

7 อื่นๆ...............................................................................

(ลงชื่อ)..... น�ยรักษ์ รักประเทศไทย...............ผู้ขออนุญ�ต

       (.....น�ยรักษ์ รักประเทศไทย..............)

(ลงชื่อ)....................................................................ผู้ตรวจสอบคำ�ร้อง

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

                

(ลงชื่อ)...................................................................ผู้รับคำ�ร้อง

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

แบบร�ยง�น
เรื่อง ก�รตรวจสอบอ�ค�รเพื่อออกหม�ยเลขบ้�น

เรียน น�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร
  ข้�พเจ้�...............................................................................ผู้ช่วยน�ยช่�งตรวจเขตที่.....................................

ได้ทำ�ก�รตรวจสอบอ�ค�ร ของ...................................................................ต�มใบอนุญ�ตเลขที่.............................................................

เมื่อวันที่...................เดือน...................................พ.ศ............................................................ปร�กฏว่�อ�ค�รได้ก่อสร้�ง      

   ถูกต้อง                        ไม่ถูกต้อง

ต�มแบบแปลนแผนผังที่ได้รับอนุญ�ตม�จริง คิดเป็นคว�มก้�วหน้�ของผลง�นก่อสร้�ง ประม�ณ.......................................%

พร้อมทั้งได้จัดทำ�ระบบบำ�บัดน้ำ�ทิ้งก่อนปล่อยออกสู่ท�งระบ�ยน้ำ�ส�ธ�รณะ (ต�มสำ�เน�ภ�พถ่�ยที่แนบม�พร้อมนี้)

     

     (ลงชื่อ)........................................... ผู้ช่วยน�ยตรวจอ�ค�ร เขตที่……….

                               (.........................................................) วันที่......................................................

เรียน หัวหน้างานสถาปัตยกรรม

 ได้ทำ�ก�รตรวจสอบอ�ค�รแล้ว  ปร�กฏว่�อ�ค�รดังกล่�ว  ได้ก่อสร้�งแล้วเสร็จถูกต้องต�มแบบแปลน 

ที่แนบม�

    (ลงชื่อ).....................................…………..........น�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�ร

      (...........................................................) วันที่.......................................................

เรียน หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 ได้ทำ�ก�รตรวจสอบอ�ค�รแล้ว ปร�กฏว่�อ�ค�รดังกล่�วได้ก่อสร้�งแล้วเสร็จถูกต้องต�มแบบแปลน

ที่แนบม�และต�มที่น�ยตรวจเขตควบคุมอ�ค�รเสนอ

       (ลงชื่อ)..............................................................หัวหน้�ง�นสถ�ปัตยกรรม

                                             (............................................................) วันที่......................................................

เรียน ผู้อำานวยการกองช่าง

 ได้ทำ�ก�รตรวจสอบแล้ว ปร�กฏว่�อ�ค�รได้ก่อสร้�งเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรให้ออกหม�ยเลขบ้�นได้     

    (ลงชื่อ).................................................. หัวหน้�ฝ่�ยแบบแผนและก่อสร้�ง

                   (..........................................................) วันที่................................................

เรียน หัวหน้าสำานักปลัดเทศบาล/หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฏร์

 อ�ค�รได้ก่อสร้�งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรออกหม�ยเลขบ้�นได้ 

    (ลงชื่อ)........................................................................ผู้อำ�นวยก�รกองช่�ง

                                                       (........................................................) วันที่.......................................................  

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์

กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 119

โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)

ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รจัดเก็บภ�ษีบำ�รุงท้องที่
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีหน้�ที่พัฒน�และบริห�รง�นท้องถิ่น รวมทั้ง
จัดบริก�รส�ธ�รณะเพื่อประโยชน์สุขและคว�มต้องก�รของประช�ชน ก�รดำ�เนินก�รต่�งๆของ
ท้องถิ่นจะต้องมีงบประม�ณในก�รบริห�รง�น  ซึ่งเงินเหล่�นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ม�
จ�กภ�ษีและค่�ธรรมเนียมจ�กประช�ชนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ภ�ษีที่ได้รับจัดสรรจ�กรัฐ  และ
เงินอุดหนุนจ�กรัฐบ�ล ประช�ชนจึงมีบทบ�ทหน้�ท่ีท่ีต้องเสียภ�ษีและค่�ธรรมเนียมให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่ประช�ชนเป็นเจ้�ของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้�ง  ซึ่งในปีที่ผ่�น
ม�ได้มีก�รใช้ประโยชน์ เช่น ให้เช่� หรือใช้เป็นที่ประกอบกิจก�รต่�ง ๆ เพื่อห�ร�ยได้โดยโรง
เรือนหรือส่ิงปลูกสร้�งต้ังอยู่ในเขตเทศบ�ลไหน ให้เสียภ�ษีโรงเรือนและท่ีดินแก่เทศบ�ลน้ัน  โดย
ประช�ชนต้องยื่นแบบแสดงร�ยก�รทรัพย์สินพร้อมด้วยหลักฐ�น ณ สำ�นักง�นเทศบ�ลที่ทรัพย์สิน
นั้นตั้งอยู่ ภ�ยในเดือน กุมภ�พันธ์ ของทุกปี

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

กองคลัง
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ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. กรณีชำ�ระภ�ษี
    1.1 เรียก ผ.ท. 4,5 จ�กง�นแผนที่ภ�ษี
    1.2 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูลและ
         ประเมินภ�ษี
    1.3 ออกใบเสร็จรับเงิน
    1.4 ลงทะเบียนคุมผู้ชำ�ระภ�ษี ( ผ.ท.5 )
2. กรณีมีก�รเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
     2.1 เรียก ผ.ท. 4-5 จ�กง�นแผนที่ภ�ษี
     2.2 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบก�รเปลี่ยนแปลง
          และก�รใช้ประโยชน์ของที่ดิน
     2.3 ออกใบเสร็จรับเงิน
     2.4 ลงทะเบียนคุมผู้ชำ�ระภ�ษี ( ผ.ท.5)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์ 
  กองคลัง

- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  
  กองคลัง

ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 0.5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
- ใบเสร็จรับเงินค่�ภ�ษีบำ�รุงท้องที่ปีที่ผ่�นม�

ค่าธรรมเนียม   - ไม่มีค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
    ห�กผู้ชำ�ระภ�ษีมีข้อสงสัยในก�รประเมินภ�ษี หรือไม่พึงพอใจในก�รให้บริก�ร  ส�ม�รถ
ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  
โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 119  หรือ 
เว็บไซต์  www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัว
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 119
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รจัดเก็บภ�ษีโรงเรือนและที่ดิน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีหน้�ที่พัฒน�และบริห�รง�นท้องถิ่น รวมทั้งจัด
บริก�รส�ธ�รณะเพื่อประโยชน์สุขและคว�มต้องก�รของประช�ชน ก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ ของ
ท้องถ่ินจะต้องมีงบประม�ณในก�รบริห�รง�น ซ่ึงเงินเหล่�น้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ม�จ�กภ�ษี
และค่�ธรรมเนียมจ�กประช�ชนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ภ�ษีที่ได้รับจัดสรรจ�กรัฐ และเงินอุดหนุน
จ�กรัฐบ�ล ประช�ชนจึงมีบทบ�ทหน้�ที่ที่ต้องเสียภ�ษีและค่�ธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ประช�ชนเป็นเจ้�ของที่ดิน และที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบ�ลให้เสียภ�ษีบำ�รุง
ท้องที่แก่เทศบ�ลนั้น โดยประช�ชนผู้เป็นเจ้�ของที่ดินต้องยื่นแบบแสดงร�ยก�รที่ดินพร้อมด้วย
หลักฐ�นต่อพนักง�นเจ้�หน้�ที่ของเทศบ�ลที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ภ�ยในเดือน มกร�คม ของปีที่มีก�ร
ประเมินร�ค�ป�นกล�งที่ดิน และต้องชำ�ระภ�ษีภ�ยในเดือน เมษ�ยน ของทุกปี

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. กรณีชำ�ระภ�ษี
    1.1 เรียก ผ.ท. 4,5 จ�กง�นแผนที่ภ�ษี
    1.2 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูลและ
         ประเมินภ�ษี
    1.3 ออกใบเสร็จรับเงิน
    1.4 ลงทะเบียนคุมผู้ชำ�ระภ�ษี ( ผ.ท.5 )
2. กรณียื่นแบบแสดงร�ยก�ร
     2.1 รับแบบแสดงร�ยก�ร (ภ.ร.ด.2)
     2.2 เรียก ผ.ท.4-5 จ�กง�นแผนที่ภ�ษี
     2.3 ตรวจสอบข้อมูลจ�ก ผ.ท.4 กับแบบ
          ประเมิน
     2.4 ออกใบรับ , ลงทะเบียนรับ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์ 
  กองคลัง

- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  
  กองคลัง

ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 0.5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
- ใบเสร็จรับเงินค่�ภ�ษีโรงเรือนและที่ดินปีที่ผ่�นม�

ค่าธรรมเนียม   - ไม่มีค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
    ห�กผู้ชำ�ระภ�ษีมีข้อสงสัยในก�รประเมินภ�ษี หรือไม่พึงพอใจในก�รให้บริก�ร  ส�ม�รถ
ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  
โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 119  หรือ 
เว็บไซต์  www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ

ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์

กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 119

โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)

ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รจัดเก็บภ�ษีป้�ย
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบมีหน้�ที่พัฒน�และบริห�รง�นท้องถิ่น รวมทั้งจัด
บริก�รส�ธ�รณะเพื่อประโยชน์สุขและคว�มต้องก�รของประช�ชน ก�รดำ�เนินก�รต่�ง ๆ ของ
ท้องถ่ินจะต้องมีงบประม�ณในก�รบริห�รง�น ซ่ึงเงินเหล่�น้ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ม�จ�ก
ภ�ษีและค่�ธรรมเนียมจ�กประช�ชนต�มที่กฎหม�ยกำ�หนด ภ�ษีที่ได้รับจัดสรรจ�กรัฐ และเงิน 
อุดหนุนจ�กรัฐบ�ล ประช�ชนจึงมีบทบ�ทหน้�ท่ีท่ีต้องเสียภ�ษีและค่�ธรรมเนียมให้แก่องค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่ประช�ชนเป็นเจ้�ของป้�ยที่ติดตั้งป้�ยเพื่อแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ เครื่องหม�ย
ที่ใช้ในก�รประกอบก�รค้� หรือประกอบกิจก�รอื่นเพื่อห�กำ�ไร โดยป้�ยติดตั้งอยู่ในเขตเทศบ�ล
ใดให้เสียภ�ษีป้�ยแก่เทศบ�ลนั้น โดยประช�ชนต้องยื่นแบบแสดงร�ยก�รภ�ษีป้�ย พร้อมด้วย
หลักฐ�น ณ สำ�นักง�นเทศบ�ลที่ป้�ยนั้นติดตั้งอยู่ภ�ยในเดือน มีน�คม ของทุกปี

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. กรณีชำ�ระภ�ษี
    1.1 เรียก ผ.ท. 4,5 จ�กง�นแผนที่ภ�ษี
    1.2 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูลและ
         ประเมินภ�ษี
    1.3 ออกใบเสร็จรับเงิน
    1.4 ลงทะเบียนคุมผู้ชำ�ระภ�ษี ( ผ.ท.5 )
2. กรณียื่นแบบแสดงร�ยก�ร
     2.1 รับแบบแสดงร�ยก�ร ( ภ.ป.1 )
     2.2 เรียก ผ.ท. 4-5 จ�กง�นแผนที่ภ�ษี
     2.3 ตรวจสอบข้อมูลจ�ก ผ.ท. 4 กับแบบ
          ประเมิน
     2.4 ออกใบรับ , ลงทะเบียนรับ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์ 
  กองคลัง

- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  
  กองคลัง

ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 0.5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
- ใบเสร็จรับเงินค่�ภ�ษีป้�ยปีที่ผ่�นม�

ค่าธรรมเนียม   ไม่มีค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
    ห�กผู้ชำ�ระภ�ษีมีข้อสงสัยในก�รประเมินภ�ษี หรือไม่พึงพอใจในก�รให้บริก�ร  ส�ม�รถ
ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  
โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 119 หรือ เว็บไซต์  www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัว
อย

่าง
แบ

บฟ
อร

์ม
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ตัว
อย

่าง
แบ

บฟ
อร

์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 119
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขออนุญ�ตใช้เสียง
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
       ก�รขออนุญ�ตโฆษณ�โดยใช้เครื่องเสียง  เป็นก�รควบคุมก�รโฆษณ�โดยใช้เครื่องขย�ย
เสียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เหม�ะสม ไม่ก่อคว�มรำ�ค�ญให้แก่ประช�ชน และให้ใช้ภ�ษ�ไทย
ในก�รโฆษณ� เป็นก�รโฆษณ�ที่เป็นไปในทำ�นองก�รค้� และโฆษณ�กิจก�รที่ไม่เป็นไปในทำ�นอง
ก�รค้� ทั้งโดยใช้รถประช�สัมพันธ์และโฆษณ�ประจำ�ที่ ผู้ที่จะทำ�ก�รโฆษณ�โดยใช้เครื่องขย�ย
เสียงด้วยกำ�ลังไฟฟ้�จะต้องขอรับอนุญ�ตต่อพนักง�นเจ้�หน้�ท่ีก่อน เม่ือได้รับอนุญ�ตแล้วจึงทำ�
ก�รโฆษณ�ได้

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ขออนุญ�ตกรอกคำ�ร้องขออนุญ�ต
   ใช้เสียง
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูล
3. ออกใบอนุญ�ตใช้เสียงและรับชำ�ระค่�
   ธรรมเนียม
4. เสนอผู้บริห�รเซ็นต�มลำ�ดับ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์ 
  กองคลัง



252 253 

คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวล�ในก�รให้บริก�ร  0.5 วัน ( ต้องยื่นขออนุญ�ตใช้เสียงก่อนล่วงหน้�
อย่�งน้อย 2 วัน )

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

ค่าธรรมเนียม   
1. โฆษณ�ประจำ�ที่     75  บ�ท                                                                                                                      
2. โฆษณ�เคลื่อนที่    60  บ�ท                                                                                                                      
3. โฆษณ�กิจก�รที่ไม่เป็นก�รค้�  10  บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
    ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์ กองคลัง เทศบ�ล
เมืองลำ�พูน โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 119 หรือ 
เว็บไซต์  www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม



254 255 

คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน คู่มือสำ�หรับประช�ชน • คู่มือบริก�ร • เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511013 ต่อ 119
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รจดทะเบียนพ�ณิชย์
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
      ผู้มีหน้�ที่จดทะเบียนพ�ณิชย์ คือ บุคคลธรรมด� คณะบุคคล และห้�งหุ้นส่วนส�มัญทิ่มิได้
เป็นนิติบุคคล และนิติบุคคลต่�งประเทศที่ม�ตั้งสำ�นักง�นส�ข�ในประเทศไทย ซึ่งประกอบ
กิจก�รค้�ต�มที่กระทรวงพ�ณิชย์กำ�หนด ต้องจดทะเบียนพ�ณิชย์ต�ม พ.ร.บ.ทะเบียนพ�ณิชย์ 
พ.ศ. 2499 ภ�ยใน 30 วัน นับจ�กวันที่เริ่มประกอบกิจก�ร เพื่อประโยชน์ในก�รใช้เป็นหลักฐ�น
ท�งก�รค้�ที่จะช่วยเพิ่มคว�มน่�เชื่อถือให้กับร้�นค้�

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. กรณีจดทะเบียนจัดตั้งใหม่
   1.1 ผู้ประกอบก�รยื่นคำ�ขอและกรอก 
        ข้อมูล (แบบ ท.พ.)
   1.2 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบเอกส�ร
   1.3 น�ยทะเบียนพิจ�รณ�คำ�ขอและจด  
        ทะเบียนพ�ณิชย์
   1.4 ชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมและรับใบ
       ทะเบียนพ�ณิชย์
2. กรณีจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงร�ยก�ร
   2.1 ผู้ประกอบก�รยื่นคำ�ขอและกรอก
       ข้อมูล (แบบ ท.พ.)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์ 
  กองคลัง

- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์ 
  กองคลัง
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   2.2 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบเอกส�ร
   2.3 น�ยทะเบียนพิจ�รณ�คำ�ขอและ 
       เปลี่ยนแปลงร�ยก�รในใบทะเบียน
       พ�ณิชย์
   2.4 ชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมและรับใบ
       ทะเบียนพ�ณิชย์
3. กรณีจดทะเบียนยกเลิก
   3.1 ผู้ประกอบก�รยื่นคำ�ขอและกรอก
        ข้อมูล (แบบ ท.พ.)
   3.2 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบเอกส�ร
   3.3 น�ยทะเบียนพิจ�รณ�คำ�ขอและจด
       ทะเบียนยกเลิก
   3.4 ชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียม                                                                   
4. กรณีขอคัดสำ�เน�
   4.1 ผู้ประกอบก�รยื่นคำ�ขอและกรอกข้อมูล 
   4.2 เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบเอกส�ร
   4.3 น�ยทะเบียนพิจ�รณ�คำ�ขอและ
       รับรองสำ�เน�
   4.4 ชำ�ระเงินค่�ธรรมเนียมและรับใบ
        สำ�เน�ที่ขอคัด

- ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  
  กองคลัง

ระยะเวลา   ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 0.5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้

กรณีจัดตั้งใหม่
กรณีเปลี่ยนแปลง

ร�ยก�ร
กรณียกเลิก กรณีขอคัดสำ�เน�

1. สำ�เน�บัตรประจำ�
ตัวของผู้ประกอบก�ร
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
ของผู้ประกอบก�ร
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
ที่ประกอบพ�ณิชยกิจ
4. หนังสือมอบอำ�น�จ 
(ถ้�มี)
5. สำ�เน�บัตรประจำ�
ตัวผู้รับมอบ (ถ้�มี)
6. หนังสือยินยอมให้
ใช้สถ�นที่
7. สำ�เน�บัตรประจำ�
ตัวเจ้�ของบ้�น
8. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
เจ้�ของบ้�น

1. สำ�เน�บัตรประจำ�
ตัวของผู้ประกอบก�ร
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
ของผู้ประกอบก�ร
3. ใบทะเบียนพ�ณิชย์
ตัวจริง
4. หนังสือมอบอำ�น�จ 
(ถ้�มี)
5. สำ�เน�บัตรประจำ�
ตัวผู้รับมอบอำ�น�จ 
(ถ้�มี)

1. สำ�เน�บัตรประจำ�
ตัวของผู้ประกอบก�ร
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
ของผู้ประกอบก�ร
3. ใบทะเบียนพ�ณิชย์
ตัวจริง
4. หนังสือมอบอำ�น�จ 
(ถ้�มี)
5. สำ�เน�บัตรประจำ�
ตัวผู้รับมอบอำ�น�จ 
(ถ้�มี)

1. สำ�เน�บัตรประจำ�
ตัวของผู้ประกอบก�ร
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
ของผู้ประกอบก�ร

ค่าธรรมเนียม   
1.  จดทะเบียนตั้งใหม่่     50  บ�ท                                                                                                                        
2.  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงร�ยก�ร  20  บ�ท                                                                                                       
3.  จดทะเบียนยกเลิก    20  บ�ท                                                                                                       
4.  ขอคัดสำ�เน�     30  บ�ท  

การรับเรื่องร้องเรียน
     ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ง�นผลประโยชน์และกิจก�รพ�ณิชย์  กองคลัง  
เทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 119  หรือ 
เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun
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ลำ�ดับ เอกส�รประกอบ มี ไม่มี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

จดทะเบียนจัดตั้งใหม่
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้ประกอบก�ร
สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ประกอบก�ร
สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่ประกอบพ�ณิชยกิจ
หนังสือยินยอมให้ใช้สถ�นที่
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวเจ้�ของบ้�น
สำ�เน�ทะเบียนบ้�นเจ้�ของบ้�น
หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้รับมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงร�ยก�ร
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้ประกอบก�ร
สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ประกอบก�ร
ใบทะเบียนพ�ณิชย์ตัวจริง
หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้รับมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)

จดทะเบียนยกเลิก
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้ประกอบก�ร
สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ประกอบก�ร
ใบทะเบียนพ�ณิชย์ตัวจริง
หนังสือมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวผู้รับมอบอำ�น�จ (ถ้�มี)

ขอคัดสำ�เน�
สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวของผู้ประกอบก�ร
สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของผู้ประกอบก�ร

ร�ยก�รเอกส�รประกอบก�รพิจ�รณ�

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นธุรก�ร
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
โทรศัพท์ : 053-562312, 053-511013 ต่อ141
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอรับเงินช่วยพิเศษ (กรณีข้�ร�ชก�ร/พนักง�นส่วนท้องถิ่น  
   ถึงแก่กรรม)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นธุรก�ร กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
      สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินช่วยพิเศษ เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่�ยให้แก่ท�ย�ท ในกรณีที่ข้�ร�ชก�ร
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่คว�มต�ย ให้จ่�ยเงินช่วยพิเศษเป็นจำ�นวน 3 เท่� ของเงินเดือนเดือนสุดท้�ย 
เงินช่วยพิเศษให้จ่�ยแก่บุคคลซ่ึงข้�ร�ชก�รส่วนท้องถ่ินผู้ต�ยแสดงเจตน� โดยทำ�เป็นหนังสือย่ืน
ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกรณีที่ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นมิได้แสดงเจตน�ไว้ หรือกรณีที่
ได้มีก�รแสดงเจตน�ไว้แต่บุคคลดังกล่�วได้ต�ยก่อนข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นผู้ต�ย หรือก่อนมีก�ร
จ่�ยเงิน ให้จ่�ยเงินช่วยพิเศษแก่บุคคลต�มลำ�ดับดังนี้ 1. คู่สมรส  2. บุตร  3. บิด�ม�รด� ทั้งนี้ 
ห�กบุคคลในลำ�ดับก่อนยังมีชีวิตอยู่ บุคคลในลำ�ดับถัดไปไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษ เช่น ข้�ร�ชก�ร
ส่วนท้องถิ่นผู้ต�ยมีคู่สมรส เงินช่วยพิเศษต้องจ่�ยให้แก่คู่สมรสเท่�นั้น แต่ถ้�คู่สมรสเสียชีวิตก็
ให้จ่�ยเงินช่วยพิเศษแก่บุตร แต่ถ้�ไม่มีบุตร ก็ให้จ่�ยเงินช่วยพิเศษแก่บิด�ม�รด�  ก�รขอรับเงิน
ช่วยพิเศษให้กระทำ�ภ�ยในหนึ่งปีนับแต่วันที่ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นถึงแก่คว�มต�ย

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ท�ย�ท หรือผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษ ยื่น
   คำ�ขอรับเงินช่วยพิเศษ พร้อมเอกส�ร 
   หลักฐ�นต่อหน่วยง�นต้นสังกัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นธุรก�ร  กองคลัง
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2. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบสอบสวนบันทึก
   ถ้อยคำ�ผู้ยื่นเอกส�รและตรวจสอบคว�ม
   ครบถ้วนคว�มถูกต้อง ของเอกส�ร
   หลักฐ�น (1 วันทำ�ก�ร)
3. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รรวบรวม  
    เอกส�ร หลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
    เอกส�รหลักฐ�นที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
    ดำ�เนินก�รจัดทำ�และนำ�เสนอผู้มีอำ�น�จ
    พิจ�รณ�เพื่อดำ�เนินก�รอนุมัติ  (ภ�ยใน 
    15 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันยื่นคำ�ขอ)
4. เจ้�หน้�ที่จัดส่งคำ�อนุมัติสั่งจ่�ยเงินช่วย
   พิเศษให้แก่หน่วยง�นที่ข้�ร�ชก�รส่วน
   ท้องถิ่นผู้ถึงแก่กรรมดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย  
   (ภ�ยใน 2 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ผู้อำ�น�จ
   อนุมัติ)
5. หน่วยง�นต้นสังกัดดำ�เนินก�รจัดทำ�
   เอกส�รก�รขอเบิกจ่�ยเงินให้แก่ง�นก�ร
   เงินฯ เพื่อ และดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้
   ต่อไป (ภ�ยใน 7 วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้
   รับเอกส�รก�รขอเบิกจ่�ย)
 หน่วยง�นก�รเงินและบัญชีแจ้งให้
ท�ย�ท หรือผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษรับทร�บ 
และดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้แก่ท�ย�ทผู้มี
สิทธิ  (ภ�ยใน 7  วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้รับ
เอกส�รก�รขอเบิกจ่�ย

- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นก�รเงินและบัญชี  กองคลัง

ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวล�ในก�รให้บริก�ร  32   วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ได้รับเอกส�รถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบในก�รดำ�เนินก�รขอรับเงินช่วยพิเศษ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษ              จำ�นวน   1  ฉบับ
2. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนแก่ท�งร�ชก�ร (แบบ บ.ท.6)          จำ�นวน  1  ฉบับ
3. แบบหนังสือแสดงเจตน�ระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษ (ถ้�มี)                 จำ�นวน   1  ฉบับ
4. สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น/สำ�เน�ทะเบียนสมรส 
   ของท�ย�ทของข้�ร�ชก�รผู้ถึงแก่กรรม    อย่�งละ 1 ฉบับ
5. สำ�เน�มรณบัตร/สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น  
   ของข้�ร�ชก�รผู้ถึงแก่กรรม      อย่�งละ 1 ฉบับ
6. คำ�สั่งพ้นจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ร�ชก�รเหตุถึงแก่กรรม
7. คำ�สั่งก�รบรรจุก�รรับร�ชก�รครั้งแรก ทะเบียนประวัติของข้�ร�ชก�รผู้ถึงแก่กรรม
8. คำ�สั่งอัตร�เงินเดือนครั้งสุดท้�ย

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
     ถ้�ก�รบริห�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่            
ง�นธุรก�ร  กองคลัง  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 141 ,053-562312    
หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษ 

2. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนแก่ท�งร�ชก�ร   (แบบ บ.ท.6)    
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แบบคำ�ขอรับเงินช่วยพิเศษ
กรณีข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นถึงแก่คว�มต�ย

เขียนที่...................................................

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

๑. ข้�พเจ้�ผู้มีชื่อต�มข้�งท้�ยคำ�ขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มีคว�มประสงค์จะยื่นคำ�ขอรับเงินช่วยพิเศษ

  ต่อ (หัวหน้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นเจ้�สังกัดของผู้ต�ย)..................................................................

  เนื่องจ�กคว�มต�ยของ.........................................ซึ่งได้ถึงแก่คว�มต�ยเมื่อ..............................

  ปร�กฏต�มหลักฐ�นที่ระบุในข้อ ๓ โดยเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในฐ�นะ

     [   ] เป็นบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตน�ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

     [   ] เป็นบุคคลต�มม�ตร� ๔๗ แห่งพระร�ชบัญญัติบำ�เหน็จบำ�น�ญข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น

  พ.ศ.๒๕๐๐ ประกอบม�ตร� ๒๔ แห่งพระร�ชกฤษฎีก� ก�รจ่�ยเงินเดือน เงินปี บำ�เหน็จ

  บำ�น�ญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกับ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้แก่ (คู่สมรส/บุตร/บิด� ม�รด�)

  ............................................มี จำ�นวนทั้งสิ้น....................................................คน คือ

  (๑) ........................................ อยู่บ้�นเลขที่........หมู่ที่.......ถนน.....................................

   ตำ�บล/แขวง......................อำ�เภอ/เขต.............................

   จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.........................

  (๒) ........................................ อยู่บ้�นเลขที่........หมู่ที่........ถนน....................................

   ตำ�บล/แขวง.......................อำ�เภอ/เขต............................

   จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.........................

  (๓) ........................................ อยู่บ้�นเลขที่.........หมู่ที่.......ถนน....................................

   ตำ�บล/แขวง......................อำ�เภอ/เขต............................

   จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.........................

๒. ผู้ต�ย...............................เป็นข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น สังกัด....................................................

   ระดับ..........ตำ�แหน่ง.............................................ได้รับเงินเดือน เดือนละ.......................บ�ท

    ได้ถึงแก่คว�มต�ย   โดยเหตุปกติเนื่องจ�ก (เจ็บป่วย ฯลฯ).............................................

   เมื่อ................................................................................................

               เนื่องจ�กสูญห�ยและมีสำ�เน�คำ�สั่งของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวง –

   มห�ดไทย สันนิษฐ�นไว้ต�มกฎหม�ยบำ�เหน็จบำ�น�ญ ต�มคำ�สั่ง 

   ที่..........................................ลงวันที่.............................................

              เนื่องจ�กส�บสูญและมีคำ�สั่งของศ�ลว่�เป็นบุคคลส�บสูญ

   ต�มคำ�สั่งของศ�ล.............................หม�ยเลขคดี.........................

   ลงวันที่..........................................................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

-2-
๓. ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รต่�งๆ ดังต่อไปนี้ม�ด้วย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�

 หลักฐ�นที่แสดงว่�เป็นบุคคลผู้มีสิทธิต�มข้อ ๑ ได้แก่................................................

 สำ�เน�มรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง

 สำ�เน�คำ�สั่งของรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงมห�ดไทย

 สำ�เน�คำ�สั่งของศ�ล

๔. ข้�พเจ้�ขอรับรองว่� ข้�พเจ้�มีสิทธิได้รับเงินช่วยช่วยพิเศษต�มพระร�ชบัญญัติบำ�เหน็จบำ�น�ญ

   ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๐๐ ประกอบพระร�ชกฤษฎีก� ก�รจ่�ยเงินเดือน เงินปี บำ�เหน็จบำ�น�ญ และเงินอื่นใน 

   ลักษณะเดียวกับ พ.ศ. ๒๕๓๕ และถ้�ปร�กฏต่อไปว่�ข้�พเจ้�เป็นผู้ไม่มีสิทธิ แต่อย่�งใด ต�มกฎหม�ย ข้�พเจ้�ยินยอม

   คืนเงินช่วยพิเศษที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนชดใช้ค่�เสียห�ยต่�งๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นแก่ท�งร�ชก�รส่วนท้องถิ่น 

   ภ�ยใน ๓๐ วัน นับจ�กวันที่ท�งร�ชก�รส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บต�มที่อยู่ข้�งต้นนี้  

    ลงชื่อ .................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

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

    ลงชื่อ .................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

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

    ลงชื่อ .................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

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

    ลงชื่อ .................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

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

หม�ยเหตุ ๑. กรณีผู้มีสิทธิในลำ�ดับเดียวกันมีหล�ยคน

    ๑.๑ ให้ระบุชื่อและที่อยู่ทุกคนในข้อ ๑ โดยชัดเจน และต้องลงล�ยมือชื่อของบุคคลเหล่�นั้นรวมกันม�ใน

             ท้�ยคำ�ขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย

    ๑.๒ ห�กมีก�รมอบฉันทะให้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะที่กระทรวงมห�ดไทยกำ�หนด

 ๒. ให้ส่วนร�ชก�รส่วนท้องถิ่นผู้เบิกตรวจสอบเอกส�รต่�งๆ ที่ส�ม�รถรับฟังได้ว่� เป็นบุคคลผู้มีสิทธิ เช่น   

                 สำ�เน�ทะเบียนบ้�น หลักฐ�นก�รสมรสของคู่สมรสผู้ต�ย เป็นต้น

 ๓. ก�รยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้ยื่นได้ภ�ยใน ๑ ปี นับแต่วันที่ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินเดือนต�ย

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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หนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนแก่ท�งร�ชก�ร

บ.ท.๖

เขียนที่ ................................................

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

ข้�พเจ้�ขอรับรองไว้ต่อ............................................................ ว่� ก�รขอรับเงินบำ�เหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษในฐ�นะเป็น

ท�ย�ทของผู้ต�ยชื่อ................................. ชื่อสกุล........................ซึ่งต�ยเมื่อวันที่..............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและ

ครบถ้วนแล้วและไม่มีท�ย�ทผู้มีสิทธิเหลืออยู่อีก ถ้�ต่อไปปร�กฏว่�มีท�ย�ทผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหม�ยของผู้ต�ยขึ้น

เมื่อใดข้�พเจ้�ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่�เสียห�ยต่�งๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นคืนให้แก่ท�งร�ชก�รส่วน

ท้องถิ่นภ�ยใน ๓๐ วัน นับจ�กที่ท�งร�ชก�รส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บ ทั้งนี้ข้�พเจ้�ได้ลงล�ยมือชื่อไว้ให้เป็น

สำ�คัญต่อหน้�พย�นแล้ว

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

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

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

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

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

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

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

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

     (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

     (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

 ที่อยู่ของผู้ขอ.................................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................รห้สไปรษณีย์...............................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นธุรก�ร
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
โทรศัพท์ : 053-562312, 053-511013 ต่อ141
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอรับบำ�เหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้�งประจำ�  
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นธุรก�ร กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินบำ�เหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้�งประจำ�ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน แยกเป็นเงินบำ�เหน็จปกติ เงินบำ�เหน็จปกติหม�ยถึงเงินตอบแทนของลูกจ้�ง
ประจำ�ท่ีออกจ�กง�นเน่ืองจ�กทำ�ง�นม�น�นซ่ึงจ่�ยคร้ังเดียว ลูกจ้�งประจำ�จะได้รับบำ�เหน็จปกติ
เม่ือต้องออกจ�กง�นด้วยเหตุล�ออกจ�กร�ชก�ร หรือลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิได้รับต�ยเสียก่อนได้
รับเงินบำ�เหน็จปกติ เงินดังกล่�วย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ท�ย�ทต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและ
พ�ณิชย์ ส่วนเงินช่วยพิเศษเป็นสิทธิประโยชน์ท่ีจ่�ยให้แก่ท�ย�ท ในกรณีท่ีลูกจ้�งประจำ�ถึงแก่
คว�มต�ย ให้จ่�ยเงินช่วยพิเศษเป็นจำ�นวน 3 เท่� ของเงินเดือนเดือนสุดท้�ย เงินช่วยพิเศษให้
จ่�ยแก่บุคคลซ่ึงลูกจ้�งประจำ�ได้แสดงเจตน�โดยทำ�เป็นหนังสือย่ืนต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือ 
กรณีท่ีลูกจ้�งประจำ�มิได้แสดงเจตน�ไว้ ย่อมตกเป็นของท�ย�ทต�มประมวลกฎหม�ยแพ่งและพ�ณิชย์  
ก�รขอรับเงินบำ�เหน็จปกติให้ผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จย่ืนเรื่องต�มแบบต่อผู้บังคับบัญช�ของ
ลูกจ้�งภ�ยในกำ�หนดเก้�สิบวัน นับแต่วันพ้นจ�กง�น ห�กยื่นพ้นกำ�หนดนี้ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำ�เหน็จ

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จปกติท�ย�ท หรือผู้มี
   สิทธิรับเงินช่วยพิเศษ ยื่นคำ�ขอรับเงิน
   บำ�เหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษ พร้อม
   เอกส�ร หลักฐ�นต่อหน่วยง�นต้นสังกัด

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นธุรก�ร  กองคลัง
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2. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบสอบสวนบันทึก
   ถ้อยคำ�ผู้ยื่นเอกส�รและตรวจสอบคว�ม
   ครบถ้วนคว�มถูกต้อง ของเอกส�รหลัก
   ฐ�น (1 วันทำ�ก�ร)
3. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รรวบรวม
   เอกส�ร หลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
   เอกส�รหลักฐ�นที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
   ดำ�เนินก�รจัดทำ�และนำ�เสนอผู้มีอำ�น�จ 
   พิจ�รณ�เพื่อดำ�เนินก�รอนุมัติ (ภ�ยใน 15 
   วันทำ�ก�ร นับจ�กวันยื่นคำ�ขอ)
4. เจ้�หน้�ที่จัดส่งคำ�อนุมัติสั่งจ่�ยเงิน
   บำ�เหน็จปกติและเงินช่วยพิเศษให้แก่หน่วย
   ง�นที่ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่น ของลูกจ้�ง
   ประจำ� ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย (ภ�ยใน 2 วัน
   ทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ผู้อำ�น�จอนุมัติ)
5. หน่วยง�นต้นสังกัดดำ�เนินก�รจัดทำ�
   เอกส�รก�รขอเบิกจ่�ยเงินเพื่อนำ�ส่งให้แก่
   ง�นก�รเงินฯ เพื่อง�นก�รเงินฯ จะได้
   ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้ต่อไป (ภ�ยใน 7 
   วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้รับเอกส�รก�รขอ
   เบิกจ่�ย)
     หน่วยง�นก�รเงินและบัญชีแจ้งให้
ท�ย�ท หรือผู้มีสิทธิรับเงินช่วยพิเศษรับทร�บ 
และดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้แก่ท�ย�ทผู้มี
สิทธิ (ภ�ยใน 7 วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้รับ
เอกส�รก�รขอเบิกจ่�ย

- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นก�รเงินและบัญชี  กองคลัง

ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวล�ในก�รให้บริก�ร 32 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ได้รับเอกส�รถูกต้อง ครบ
ถ้วน เพื่อใช้ประกอบในก�รดำ�เนินก�รขอรับเงินช่วยพิเศษ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบขอรับเงินบำ�เหน็จปกติของลูกจ้�งประจำ�                จำ�นวน  1  ฉบับ
2. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้�งประจำ�ถึงแก่คว�มต�ย                จำ�นวน  1  ฉบับ
3. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�งประจำ�ฯ                       จำ�นวน  1  ฉบับ
4. แบบหนังสือแสดงเจตน�ระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษ (ถ้�มี)                     จำ�นวน 1  ฉบับ
5. สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ของลูกจ้�งประจำ�
   ผู้ขอรับเงินบำ�เหน็จ (กรณียังมีชีวิตอยู่)       อย่�งละ 1 ฉบับ
6. สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น/สำ�เน�ทะเบียนสมรส 
   ของท�ย�ทของลูกจ้�งประจำ� (กรณีเสียชีวิต)        อย่�งละ 1 ฉบับ
7. สำ�เน�มรณบัตร/สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น  
   ของลูกจ้�งประจำ�ผู้ถึงแก่กรรม                         อย่�งละ 1 ฉบับ
8. คำ�สั่งลูกจ้�งประจำ�พ้นจ�กร�ชก�รเพื่อรับเงินบำ�เหน็จปกติ 
9. คำ�สั่งลูกจ้�งประจำ�พ้นจ�กร�ชก�รเหตุถึงแก่กรรม
10. คำ�สั่งก�รบรรจุก�รรับร�ชก�รครั้งแรก ทะเบียนประวัติของลูกจ้�งประจำ�ผู้ถึงแก่กรรม
11. คำ�สั่งอัตร�เงินเดือนครั้งสุดท้�ย

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
     ถ้�ก�รบริห�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่            
ง�นธุรก�ร  กองคลัง  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 141 ,053-562312    
หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1. แบบคำ�ขอรับเงินบำ�เหน็จปกติลูกจ้�ง
2. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษ 

3. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนแก่ท�งร�ชก�รของลูกจ้�งประจำ�    
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

แบบคำ�ขอรับเงินช่วยพิเศษ

กรณีลูกจ้�งประจำ�ถึงแก่คว�มต�ย

เขียนที่...................................................

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

๑. ข้�พเจ้�ผู้มีชื่อต�มข้�งท้�ยคำ�ขอรับเงินช่วยพิเศษนี้ มีคว�มประสงค์จะยื่นคำ�ขอรับเงินช่วยพิเศษ

   ต่อ (หัวหน้�ฝ่�ยบริห�รของหน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่นเจ้�สังกัดของผู้ต�ย)............

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

  เนื่องจ�กคว�มต�ยของ.........................................ซึ่งได้ถึงแก่คว�มต�ยเมื่อ..............................

  ปร�กฏต�มหลักฐ�นที่ระบุในข้อ ๓ โดยเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยพิเศษในฐ�นะ

     [   ] เป็นบุคคลที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเจตน�ระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

     [   ] เป็นบุคคลต�มข้อ 37 ประกอบข้อ 40 ของประก�ศคณะกรรมก�รพนักง�นส่วนตำ�บล

             จังหวัด....................เรื่องม�ตรฐ�นทั่วไปเกี่ยวกับก�รบริห�รง�นบุคคลสำ�หรับลูกจ้�งของ

             องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล ได้แก่ (คู่สมรส/บุตร บิด�ม�รด� ฯลฯ ปรับต�มประก�ศของ

             ก.จังหวัดแต่ละรูปแบบ)..................................มีจำ�นวนทั้งสิ้น................................คน

  (๑) ........................................ อยู่บ้�นเลขที่........หมู่ที่.......ถนน.....................................

   ตำ�บล/แขวง......................อำ�เภอ/เขต.............................

   จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.........................

  (๒) ........................................ อยู่บ้�นเลขที่........หมู่ที่........ถนน....................................

   ตำ�บล/แขวง.......................อำ�เภอ/เขต............................

   จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.........................

  (๓) ........................................ อยู่บ้�นเลขที่.........หมู่ที่.......ถนน....................................

   ตำ�บล/แขวง......................อำ�เภอ/เขต............................

   จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.........................

๒. ผู้ต�ย...............................เป็นลูกจ้�งประจำ�ตำ�แหน่ง..............................................สังกัด

   หน่วยบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น (     ) องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด.......................................

                                      (     ) เทศบ�ล..................................................................

                                      (     ) เทศบ�ลเมืองพัทย�..................................................

                                      (     ) องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล.........................................

     จังหวัด.................................................................................................................................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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-2-

            อัตร�ค่�จ้�งครั้งสุดท้�ยเดือนละ หรือวันละ หรือชั่วโมงละ....................................บ�ท

รวมเป็นเงินที่ได้รับทั้งสิ้นเดือนละ..........................................................................................บ�ท

คิดเป็นเงินช่วยพิเศษ (3 เท่�) ของอัตร�ค่�จ้�ง......................................................................บ�ท

  ได้ถึงแก่คว�มต�ย   ¨ โดยเหตุปกติเนื่องจ�ก (เจ็บป่วย ฯลฯ).............................................

    เมื่อวันที่.............เดือน..........................พ.ศ.......................

     เนื่องจ�กสูญห�ยและมีสำ�เน�คำ�สั่งศ�ลว่�เป็นบุคคลส�บสูญต�ม

    คำ�สั่งศ�ล............................หม�ยเลขคดี................................. 

    ลงวันที่...................เดือน..........................พ.ศ.............................

                    ¨ เนื่องจ�กส�บสูญและมีคำ�สั่งของศ�ลว่�เป็นบุคคลส�บสูญ

    ต�มคำ�สั่งของศ�ล.............................หม�ยเลขคดี.........................

    ลงวันที่..........................................................................................

๓. ข้�พเจ้�ได้แนบเอกส�รต่�งๆ ดังต่อไปนี้ม�ด้วย เพื่อประกอบก�รพิจ�รณ�

 หลักฐ�นที่แสดงว่�เป็นบุคคลผู้มีสิทธิต�มข้อ 37  ประกอบข้อ 40 ของประก�ศ คณะกรรมก�รพนักง�นส่วน

 ตำ�บล จังหวัด...................เรื่อง ม�ตรฐ�นทั่วไปเกี่ยวกับก�รบริห�ร  ง�นบุคคลสำ�หรับลูกจ้�งขององค์ก�ร

 บริห�รส่วนตำ�บล ได้แก่....................................................

 ¨สำ�เน�มรณบัตรซึ่งรับรองถูกต้อง

 ¨สำ�เน�คำ�สั่งศ�ล

๔. ข้�พเจ้�ขอรับรองว่� ข้�พเจ้�มีสิทธิได้รับเงินช่วยช่วยพิเศษต�มข้อ 37 ประกอบข้อ 40  ของ

   ประก�ศคณะกรรมก�รพนักง�นส่วนตำ�บล จังหวัด...................เรื่อง ม�ตรฐ�นทั่วไปเกี่ยวกับก�ร       

   บริห�รง�นบุคคลสำ�หรับลูกจ้�งขององค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล และถ้�ปร�กฏต่อไปว่�ข้�พเจ้�เป็นผู้ไม่มี

   สิทธิแต่อย่�งใดต�มระเบียบฯ  ข้�พเจ้�ยินยอมคืนเงินช่วยพิเศษที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนชดใช้   

   ค่�เสียห�ยต่�ง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นแก่ท�งร�ชก�รส่วนท้องถิ่น ภ�ยใน ๓๐ วัน นับจ�กวันที่ท�ง          

   ร�ชก�รแจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บต�มที่อยู่ข้�งต้นนี้

    ลงชื่อ .................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

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

    ลงชื่อ .................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

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

    ลงชื่อ .................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

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

    ลงชื่อ .................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ

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

-3-

หม�ยเหตุ ๑. กรณีผู้มีสิทธิในลำ�ดับเดียวกันมีหล�ยคน

  ๑.๑ ให้ระบุชื่อและที่อยู่ทุกคนในข้อ ๑ โดยชัดเจน และต้องลงล�ยมือชื่อของบุคคลเหล่�นั้นรวมกันม�ในท้�ย

                  คำ�ขอรับเงินช่วยพิเศษด้วย

  ๑.๒ ห�กมีก�รมอบฉันทะให้รับเงินช่วยพิเศษ ให้ใช้แบบมอบฉันทะที่กระทรวงมห�ดไทยกำ�หนด

 ๒. ให้ส่วนร�ชก�รส่วนท้องถิ่นผู้เบิกตรวจสอบเอกส�รต่�งๆ ที่ส�ม�รถรับฟังได้ว่� เป็นบุคคล ผู้มีสิทธิ เช่น 

         สำ�เน�ทะเบียนบ้�น หลักฐ�นก�รสมรสของคู่สมรสผู้ต�ย เป็นต้น

 ๓. ก�รยื่นขอรับเงินช่วยพิเศษ ให้ยื่นได้ภ�ยใน ๑ ปี นับแต่วันที่ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นผู้ซึ่งมีสิทธิรับเงินเดือนต�ย

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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หนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�งประจำ�แก่หน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น

(องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด/เทศบ�ล/องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล.................)

เขียนที่ ................................................

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

ข้�พเจ้�ขอรับรองไว้ต่อ. (องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด/เทศบ�ล/องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล)............................................ว่� ก�รขอรับ

เงินบำ�เหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษในฐ�นะเป็นท�ย�ทของผู้ต�ย (ลูกจ้�งประจำ�) ชื่อ................................. ชื่อสกุล........................

ตำ�แหน่ง............................................ซึ่งต�ยเมื่อวันที่..............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและครบถ้วนแล้วและไม่มีท�ย�ทผู้มี

สิทธิเหลืออยู่อีก ถ้�ต่อไปปร�กฏว่�มีท�ย�ทผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหม�ยของผู้ต�ยขึ้นเมื่อใดข้�พเจ้�ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไป

โดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่�เสียห�ยต่�งๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นคืนให้แก่ท�งหน่วยก�รบริห�รร�ชก�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่นภ�ยใน ๓๐ วัน 

นับจ�กที่ท�งหน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บ ทั้งนี้ข้�พเจ้�ได้ลงล�ยมือชื่อไว้ให้เป็นสำ�คัญต่อหน้�

พย�นแล้ว

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

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

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

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

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

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

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

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

     (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

     (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

 ที่อยู่ของผู้ขอ............................................................................................................................................................................................

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

..................................................................................................................................................รห้สไปรษณีย์...............................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นธุรก�ร
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
โทรศัพท์ : 053-562312, 053-511013 ต่อ141
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอรับบำ�เหน็จปกติหรือบำ�เหน็จร�ยเดือนของลูกจ้�งประจำ�  
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นธุรก�ร กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเงินบำ�เหน็จปกติหรือเงินบำ�เหน็จร�ยเดือน ลูกจ้�งประจำ�ซึ่งมีสิทธิ
ขอรับเงินบำ�เหน็จปกติ (จ่�ยให้ครั้งเดียว) หรือลูกจ้�งประจำ�ซึ่งมีสิทธิได้รับเงินบำ�เหน็จปกติและ
มีเวล� ทำ�ง�น 25 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป (รวมเวล�ทวีคูณ) มีสิทธิท่ีจะขอรับเงินบำ�เหน็จร�ยเดือนแทน
ก็ได้ โดยให้ย่ืนคว�มประสงค์ขอรับเงินบำ�เหน็จปกติหรือเงินบำ�เหน็จร�ยเดือนได้ท่ีหน่วยง�นสังกัด 
ก�รขอ รับเงินบำ�เหน็จปกติหรือเงินบำ�เหน็จร�ยเดือนให้ผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จยื่นเรื่องต�มแบบ
ต่อผู้บังคับบัญช�ของลูกจ้�งภ�ยในกำ�หนดเก้�สิบวันนับแต่วันพ้นจ�กง�น ห�กยื่นพ้นกำ�หนดนี้
ไม่มีสิทธิได้รับเงินบำ�เหน็จ

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ลูกจ้�งประจำ�ผู้มีคว�มประสงค์ขอ รับเงิน
   บำ�เหน็จปกติหรือเงินบำ�เหน็จพิเศษร�ย
   เดือน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคำ�ขอรับ
   เงินบำ�เหน็จฯ พร้อมเอกส�ร หลักฐ�นต่อ
   หน่วยง�นต้นสังกัด
2. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบสอบสวนบันทึก
   ถ้อยคำ�ผู้ยื่นเอกส�รและตรวจสอบคว�ม
   ครบถ้วนคว�มถูกต้อง ของเอกส�รหลัก
   ฐ�น (1 วันทำ�ก�ร)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นธุรก�ร  กองคลัง
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3. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รรวบรวม
   เอกส�ร หลักฐ�นที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
   เอกส�รหลักฐ�น ที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
   ดำ�เนินก�รจัด ทำ�และนำ�เสนอผู้มีอำ�น�จ
   พิจ�รณ�เพื่อดำ�เนินก�รอนุมัติ ออกคำ�สั่ง
   จ่�ยเงินบำ�เหน็จฯ (ภ�ยใน 15 วันทำ�ก�ร 
   นับจ�กวันยื่นคำ�ขอ)
4. เจ้�หน้�ที่จัดส่งคำ�สั่งอนุมัติสั่งจ่�ย เงิน
   บำ�เหน็จปกติหรือเงินบำ�เหน็จ ร�ยเดือนให้
   แก่หน่วยง�นที่ ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นของ
   ลูกจ้�งประจำ� ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย (ภ�ยใน 
   2 วัน ทำ�ก�รนับจ�กวันที่ผู้อำ�น�จอนุมัติ)
5. หน่วยง�นต้นสังกัดดำ�เนินก�รจัดทำ�
   เอกส�รก�รขอเบิกจ่�ยเงินเพื่อนำ�ส่งให้แก่
   ง�นก�รเงินฯ เพื่อง�น ก�รเงินฯ จะได้
   ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้ต่อไป (ภ�ยใน 7 
   วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้รับเอกส�รก�รขอ
   เบิกจ่�ย)
 หน่วยง�นก�รเงินและบัญชีแจ้งให้
ลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จปกติ 
(จ่�ยครั้งเดียว)  หรือมีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จ
ร�ยเดือน (จ่�ยเป็นร�ยเดือนโดยจ่�ยในวันรับ
บำ�น�ญของข้�ร�ชก�รเป็นประจำ�ทุกเดือน) 
แจ้งก�รรับเงินให้แก่ลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิ  
(ภ�ยใน 7  วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้รับเอกส�ร
ก�รขอเบิกจ่�ย 

- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นก�รเงินและบัญชี  กองคลัง

ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวล�ในก�รให้บริก�ร  32   วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ได้รับเอกส�รถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบในก�รดำ�เนินก�รขอรับเงินช่วยพิเศษ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบขอรับเงินบำ�เหน็จปกติของลูกจ้�งประจำ�     จำ�นวน   1  ฉบับ
2. แบบขอรับเงินบำ�เหน็จร�ยเดือน                                จำ�นวน   1  ฉบับ
3. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�งประจำ�ฯ            จำ�นวน   1  ฉบับ
4. หนังสือสัญญ�ค้ำ�ประกัน       จำ�นวน   1  ฉบับ
5. สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ของลูกจ้�งประจำ�
   ผู้ขอรับเงินบำ�เหน็จฯ         อย่�งละ  1  ฉบับ
6. คำ�สั่งลูกจ้�งประจำ�พ้นจ�กร�ชก�รเพื่อรับเงินบำ�เหน็จปกติหรือเงินบำ�เหน็จร�ยเดือน 
7. คำ�สั่งก�รบรรจุก�รรับร�ชก�รครั้งแรก ทะเบียนประวัติของลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิ
8. คำ�สั่งอัตร�เงินเดือนครั้งสุดท้�ย

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
     ถ้�ก�รบริห�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่            
ง�นธุรก�ร  กองคลัง  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 141 ,053-562312    
หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1. แบบคำ�ขอรับเงินบำ�เหน็จปกติ/บำ�เหน็จร�ยเดือน ลูกจ้�งประจำ�
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นธุรก�ร
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
โทรศัพท์ : 053-562312, 053-511013 ต่อ141
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอรับบำ�เหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้�งประจำ�ผู้รับบำ�เหน็จร�ย  
   เดือนหรือบำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือนถึงแก่กรรม)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นธุรก�ร กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 กรณีที่ผู้รับบำ�เหน็จร�ยเดือน หรือผู้รับบำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือนถึงแก่คว�มต�ย ให้จ่�ยเงิน
บำ�เหน็จตกทอดเป็นจำ�นวนสิบห้�เท่�ของบำ�เหน็จร�ยเดือน หรือบำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือนให้แก่ท�ย�ท
ผู้มีสิทธิ  ก�รขอรับเงินบำ�เหน็จตกทอดให้ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จตกทอดยื่นเรื่องต�มแบบต่อผู้
บังคับบัญช�ของลูกจ้�งประจำ�

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ท�ย�ทผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จตกทอด ยื่น
   คำ�ขอรับเงินบำ�เหน็จตกทอดลูกจ้�งประจำ� 
   พร้อมเอกส�ร หลักฐ�นต่อหน่วยง�นต้น
   สังกัด
2. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบสอบสวนบันทึก
   ถ้อยคำ�ผู้ยื่นเอกส�รและตรวจสอบคว�ม
   ครบถ้วนคว�มถูกต้อง ของเอกส�รหลัก
   ฐ�น (1 วันทำ�ก�ร)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นธุรก�ร  กองคลัง
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3. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รรวบรวม
   เอกส�ร หลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
   เอกส�รหลักฐ�นที่ถูกต้อง ครบถ้วน  
   ดำ�เนินก�รจัดทำ�และนำ�เสนอผู้มีอำ�น�จ
   พิจ�รณ�เพื่อดำ�เนินก�รอนุมัติ (ภ�ยใน 
   15 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันยื่นคำ�ขอ)
4. เจ้�หน้�ที่จัดส่งคำ�อนุมัติสั่งจ่�ยเงิน
   บำ�เหน็จตกทอดให้แก่เจ้�ของหน่วยง�นที่มี
   งบประม�ณเพื่อ ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย  
   (ภ�ยใน 2 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ผู้อำ�น�จ
   อนุมัติ)
5. หน่วยง�นเจ้�ของงบประม�ณดำ�เนินก�ร
   จัดทำ�เอกส�รก�รขอเบิกจ่�ยเงินเพื่อนำ�ส่ง
   ให้แก่ง�นก�รเงินฯ เพื่อง�นก�รเงินฯ จะ
   ได้ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้ต่อไป (ภ�ยใน 
   7 วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้รับเอกส�รก�รขอ
  เบิกจ่�ย)
 หน่วยง�นก�รเงินและบัญชีแจ้งให้
ท�ย�ท หรือผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จตกทอดรับ
ทร�บ และดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้แก่
ท�ย�ทผู้มีสิทธิ  (ภ�ยใน 7  วันทำ�ก�รนับจ�ก
วันได้รับเอกส�รก�รขอเบิกจ่�ย

- ง�นก�รเงินและบัญชี  กองคลัง

ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวล�ในก�รให้บริก�ร 32 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ได้รับเอกส�รถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบในก�รดำ�เนินก�รขอรับเงินช่วยพิเศษ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบขอรับเงินบำ�เหน็จตกทอดของลูกจ้�งประจำ�             จำ�นวน   1  ฉบับ
2. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�งประจำ�ฯ                    จำ�นวน   1  ฉบับ
3. แบบหนังสือแสดงเจตน�ระบุผู้รับเงินบำ�เหน็จตกทอด (ถ้�มี)            จำ�นวน   1  ฉบับ
4. สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น/สำ�เน�ทะเบียนสมรส
   ของท�ย�ทของลูกจ้�งประจำ�       อย่�งละ  1  ฉบับ
5. สำ�เน�มรณบัตร/สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น  
   ของลูกจ้�งประจำ�ฯ ผู้ถึงแก่กรรม                     อย่�งละ  1  ฉบับ
 คำ�สั่งลูกจ้�งประจำ�ผู้รับบำ�เหน็จร�ยเดือน/บำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือนพ้นจ�กร�ชก�ร
เหตุถึงแก่กรรม

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
     ถ้�ก�รบริห�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่            
ง�นธุรก�ร  กองคลัง  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 141 ,053-562312    
หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1. แบบคำ�ขอรับเงินบำ�เหน็จตกทอดลูกจ้�งประจำ�
2. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนแก่ท�งร�ชก�รของลูกจ้�งประจำ�                            
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

หนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�งประจำ�แก่หน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น

(องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด/เทศบ�ล/องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล.................)

เขียนที่ ................................................

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

ข้�พเจ้�ขอรับรองไว้ต่อ. (องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด/เทศบ�ล/องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล)............................................ว่� ก�ร

ขอรับเงินบำ�เหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษในฐ�นะเป็นท�ย�ทของผู้ต�ย (ลูกจ้�งประจำ�) ชื่อ................................. ชื่อ

สกุล........................ตำ�แหน่ง............................................ซึ่งต�ยเมื่อวันที่..............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและครบถ้วน

แล้วและไม่มีท�ย�ทผู้มีสิทธิเหลืออยู่อีก ถ้�ต่อไปปร�กฏว่�มีท�ย�ทผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหม�ยของผู้ต�ยขึ้นเมื่อใด

ข้�พเจ้�ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่�เสียห�ยต่�งๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นคืนให้แก่ท�งหน่วยก�รบริห�ร

ร�ชก�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่นภ�ยใน ๓๐ วัน นับจ�กที่ท�งหน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บ ทั้งนี้

ข้�พเจ้�ได้ลงล�ยมือชื่อไว้ให้เป็นสำ�คัญต่อหน้�พย�นแล้ว

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

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

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

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

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

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

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

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

     (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

      (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

 ที่อยู่ของผู้ขอ.................................................................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................รห้สไปรษณีย์...............................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นธุรก�ร
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
โทรศัพท์ : 053-562312, 053-511013 ต่อ141
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอรับบำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือนของลูกจ้�งประจำ�ขององค์กร  
   ปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นธุรก�ร กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 กระทรวงมห�ดไทยได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ว่�ด้วยบำ�เหน็จลูกจ้�งของหน่วย
ก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยกำ�หนดให้ลูกจ้�งประจำ�ของหน่วยก�รบริห�ร
ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นที่ทำ�ง�นถึงวันสิ้นปีงบประม�ณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป ซึ่งมีสิทธิได้รับเงิน
บำ�เหน็จปกติและมีเวล�ทำ�ง�น 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (รวมเวล�ทวีคูณ) หรือมีสิทธิได้รับบำ�เหน็จ
พิเศษ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงคว�มประสงค์ขอรับเป็นบำ�เหน็จร�ยเดือนหรือบำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือนได ้ 
เงินบำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือน หม�ยคว�มว่� เงินที่จ่�ยให้แก่ลูกจ้�งประจำ�ที่ได้รับอันตร�ยหรือ
ป่วยเจ็บเพร�ะเหตุปฏิบัติง�นในหน้�ที่ หรือถูกประทุษร้�นเพร�ะเหตุกระทำ�ก�รต�มหน้�ที่ซึ่งแพทย์
ที่ท�งร�ชก�รรับรองได้ตรวจและแสดงว่�ไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นในหน้�ที่ได้อีกเลยซึ่งจ่�ยเป็นร�ย
เดือน ให้ยื่นแบบ คำ�ขอรับเงินบำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือนได้ที่หน่วยง�นต้นสังกัดของลูกจ้�งประจำ�

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จพิเศษ
   ร�ยเดือน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคำ�ขอ
   รับเงินบำ�เหน็จฯ พร้อมเอกส�ร หลักฐ�น
   ต่อหน่วยง�นต้นสังกัด
2. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบสอบสวนบันทึก
   ถ้อยคำ�ผู้ยื่นเอกส�รและตรวจสอบคว�ม
   ครบถ้วนคว�มถูกต้อง ของเอกส�รหลัก
   ฐ�น (1 วันทำ�ก�ร)
3. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รรวบรวม
   เอกส�ร หลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
   เอกส�รหลักฐ�นที่ถูกต้อง ครบถ้วน    
   ดำ�เนินก�รจัดทำ�และนำ�เสนอผู้มีอำ�น�จ
   พิจ�รณ�เพื่อดำ�เนินก�รอนุมัติ  ออกคำ�สั่ง
   จ่�ยเงินบำ�เหน็จฯ (ภ�ยใน 15 วันทำ�ก�ร 
   นับจ�กวันยื่นคำ�ขอ)
4. เจ้�หน้�ที่จัดส่งคำ�สั่งอนุมัติสั่งจ่�ยเงิน
   บำ�เหน็จพิเศษให้แก่หน่วยง�น                   
   ที่ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นของลูกจ้�งประจำ�/
   ลูกจ้�งชั่วคร�ว ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย(ภ�ยใน 
   2 วัน ทำ�ก�รนับจ�กวันที่ผู้อำ�น�จอนุมัติ)
5. หน่วยง�นต้นสังกัดดำ�เนินก�รจัดทำ�
   เอกส�รก�รขอเบิกจ่�ยเงินเพื่อนำ�ส่งให้แก่
   ง�นก�รเงินฯ เพื่อง�นก�รเงินฯ จะได้
   ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้ต่อไป (ภ�ยใน 7 
   วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้รับเอกส�รก�รขอ
    เบิกจ่�ย)
 หน่วยง�นก�รเงินและบัญชีแจ้งให้
ลูกจ้�งประจำ�/ลูกจ้�งชั่วคร�วผู้มีสิทธิรับเงิน
บำ�เหน็จพิเศษ แจ้งก�รรับเงินให้แก่ลูกจ้�งฯ 
ผู้มีสิทธิ  (ภ�ยใน 7  วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้
รับเอกส�รก�รขอเบิกจ่�ย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นก�รเงินและบัญชี  กองคลัง
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ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวล�ในก�รให้บริก�ร  32   วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ได้รับเอกส�รถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบในก�รดำ�เนินก�รขอรับเงินช่วยพิเศษ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบขอรับเงินบำ�เหน็จพิเศษของลูกจ้�ง   จำ�นวน  1  ฉบับ
2. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�ง                    จำ�นวน  1  ฉบับ
3. หนังสือสัญญ�ค้ำ�ประกัน     จำ�นวน  1  ฉบับ
4. สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ของลูกจ้�งประจำ�
   ผู้ขอรับเงินบำ�เหน็จฯ       อย่�งละ 1 ฉบับ
5. คำ�สั่งลูกจ้�งประจำ�/ลูกจ้�งชั่วคร�ว ได้รับเงินบำ�เหน็จพิเศษ 
6. คำ�สั่งก�รบรรจุก�รรับร�ชก�รครั้งแรก ทะเบียนประวัติของลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิ
7. คำ�สั่งอัตร�เงินเดือนครั้งสุดท้�ย

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
     ถ้�ก�รบริห�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่            
ง�นธุรก�ร  กองคลัง  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 141 ,053-562312    
หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1. แบบคำ�ขอรับเงินบำ�เหน็จพิเศษร�ยเดือนลูกจ้�ง                           

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นธุรก�ร
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
โทรศัพท์ : 053-562312, 053-511013 ต่อ141
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอรับบำ�เหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้�งประจำ�หรือลูกจ้�งชั่วคร�ว 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจ�กก�ร  
   ปฏิบัติง�นในหน้�ที่)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นธุรก�ร กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ลูกจ้�งประจำ�หรือลูกจ้�งชั่วคร�วผู้ใดได้รับอันตร�ย หรือถูกประทุษร้�ยและถึงแก่
คว�มต�ยเพร�ะเหตุกระทำ�ก�รต�มหน้�ที่ซึ่งแพทย์ที่ท�งร�ชก�รรับรอง เว้นแต่อันตร�ยที่ได้รับ
หรือก�รป่วยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจ�กคว�มประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง หรือจ�กคว�มผิดของตนเอง 
ให้มีสิทธิได้รับเงินบำ�เหน็จพิเศษ ก�รกำ�หนดอัตร�บำ�เหน็จพิเศษ กระทรวงมห�ดไทยเป็นผู้กำ�หนด
ต�มสมควรแก่เหตุก�รณ์ ท�ย�ทของลูกจ้�งประจำ�/ลูกจ้�งชั่วคร�ว ผู้ถึงแก่กรรมยื่นเรื่องขอรับ
เงินบำ�เหน็จพิเศษต�มแบบต่อผู้บังคับบัญช�ของลูกจ้�ง

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จพิเศษ
   ร�ยเดือน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคำ�ขอ
   รับเงินบำ�เหน็จฯ พร้อมเอกส�ร หลักฐ�น
   ต่อหน่วยง�นต้นสังกัด
2. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบสอบสวนบันทึก
   ถ้อยคำ�ผู้ยื่นเอกส�รและตรวจสอบคว�ม
   ครบถ้วนคว�มถูกต้อง ของเอกส�รหลัก
   ฐ�น (1 วันทำ�ก�ร)
3. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รรวบรวม
   เอกส�ร หลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
   เอกส�รหลักฐ�นที่ถูกต้อง ครบถ้วน    
   ดำ�เนินก�รจัดทำ�และนำ�เสนอผู้มีอำ�น�จ
   พิจ�รณ�เพื่อดำ�เนินก�รอนุมัติ  ออกคำ�สั่ง
   จ่�ยเงินบำ�เหน็จฯ (ภ�ยใน 15 วันทำ�ก�ร 
   นับจ�กวันยื่นคำ�ขอ)
4. เจ้�หน้�ที่จัดส่งคำ�สั่งอนุมัติสั่งจ่�ยเงิน
   บำ�เหน็จพิเศษให้แก่หน่วยง�น                   
   ที่ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นของลูกจ้�งประจำ�/
   ลูกจ้�งชั่วคร�ว ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย(ภ�ยใน 
   2 วัน ทำ�ก�รนับจ�กวันที่ผู้อำ�น�จอนุมัติ)
5. หน่วยง�นต้นสังกัดดำ�เนินก�รจัดทำ�
   เอกส�รก�รขอเบิกจ่�ยเงินเพื่อนำ�ส่งให้แก่
   ง�นก�รเงินฯ เพื่อง�นก�รเงินฯ จะได้
   ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้ต่อไป (ภ�ยใน 7 
   วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้รับเอกส�รก�รขอ
    เบิกจ่�ย)
 หน่วยง�นก�รเงินและบัญชีแจ้งให้
ลูกจ้�งประจำ�/ลูกจ้�งชั่วคร�วผู้มีสิทธิรับเงิน
บำ�เหน็จพิเศษ แจ้งก�รรับเงินให้แก่ลูกจ้�งฯ 
ผู้มีสิทธิ  (ภ�ยใน 7 วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้
รับเอกส�รก�รขอเบิกจ่�ย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นก�รเงินและบัญชี  กองคลัง
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ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวล�ในก�รให้บริก�ร  32   วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ได้รับเอกส�รถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบในก�รดำ�เนินก�รขอรับเงินช่วยพิเศษ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบขอรับเงินบำ�เหน็จพิเศษของลูกจ้�ง   จำ�นวน  1  ฉบับ
2. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�ง                    จำ�นวน  1  ฉบับ
3. สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น/สำ�เน�ทะเบียนสมรส 
   ของท�ย�ทของลูกจ้�งฯ                                   อย่�งละ 1 ฉบับ
4. สำ�เน�มรณบัตร/สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น  
   ของลูกจ้�งฯ ผู้ถึงแก่กรรม        อย่�งละ 1 ฉบับ
5. คำ�สั่งลูกจ้�งประจำ�/ลูกจ้�งชั่วคร�ว ได้รับเงินบำ�เหน็จพิเศษ 
6. คำ�สั่งก�รบรรจุก�รรับร�ชก�รครั้งแรก ทะเบียนประวัติของลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิ
7. คำ�สั่งอัตร�เงินเดือนครั้งสุดท้�ย

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
     ถ้�ก�รบริห�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่            
ง�นธุรก�ร  กองคลัง  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 141 ,053-562312    
หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1. แบบคำ�ขอรับเงินบำ�เหน็จพิเศษลูกจ้�ง
2. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนแก่ท�งร�ชก�ร                          

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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หนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�งประจำ�แก่หน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น

(องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด/เทศบ�ล/องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล.................)

เขียนที่ ................................................

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

ข้�พเจ้�ขอรับรองไว้ต่อ. (องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด/เทศบ�ล/องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล)............................................ว่� ก�ร

ขอรับเงินบำ�เหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษในฐ�นะเป็นท�ย�ทของผู้ต�ย (ลูกจ้�งประจำ�) ชื่อ................................. ชื่อ

สกุล........................ตำ�แหน่ง............................................ซึ่งต�ยเมื่อวันท่ี..............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและครบถ้วน

แล้วและไม่มีท�ย�ทผู้มีสิทธิเหลืออยู่อีก ถ้�ต่อไปปร�กฏว่�มีท�ย�ทผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหม�ยของผู้ต�ยขึ้นเมื่อใด

ข้�พเจ้�ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่�เสียห�ยต่�งๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นคืนให้แก่ท�งหน่วยก�รบริห�ร

ร�ชก�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่นภ�ยใน ๓๐ วัน นับจ�กที่ท�งหน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บ ทั้งนี้

ข้�พเจ้�ได้ลงล�ยมือชื่อไว้ให้เป็นสำ�คัญต่อหน้�พย�นแล้ว

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

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

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

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

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

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

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

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

     (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

      (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

 ที่อยู่ของผู้ขอ.................................................................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................รห้สไปรษณีย์...............................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นธุรก�ร
กองคลัง เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
โทรศัพท์ : 053-562312, 053-511013 ต่อ141
โทรส�ร : 053-511092

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร   ก�รขอรับบำ�เหน็จพิเศษของลูกจ้�งประจำ�หรือลูกจ้�งชั่วคร�ว  
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นธุรก�ร กองคลัง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ลูกจ้�งประจำ�หรือลูกจ้�งชั่วคร�วผู้ใดได้รับอันตร�ย  หรือเจ็บป่วยเพร�ะเหตุปฏิบัติง�นใน
หน้�ที่หรือถูกประทุษร้�ยเพร�ะเหตุกระทำ�ก�รต�มหน้�ที่ซึ่งแพทย์ที่ท�งร�ชก�รรับรองได้ตรวจ
และแสดงว่�ไม่ส�ม�รถปฏิบัติง�นในหน้�ที่ต่อไปได้อีกเลย นอกจ�กจะได้รับบำ�เหน็จปกติต�มที่
กำ�หนดไว้ ให้ได้รับบำ�เหน็จพิเศษอีกด้วย เว้นแต่อันตร�ยที่ได้รับหรือก�รป่วยเจ็บนั้นเกิดขึ้นจ�กคว�ม
ประม�ทเลินเล่ออย่�งร้�ยแรง หรือจ�กคว�มผิดของตนเอง ก�รกำ�หนดอัตร�บำ�เหน็จพิเศษ 
กระทรวงมห�ดไทยเป็นผู้กำ�หนดต�มสมควรแก่เหตุก�รณ์ ประกอบกับคว�มทุพพลภ�พของผู้นั้นก�ร
ขอรับเงินบำ�เหน็จพิเศษให้ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องต�มแบบต่อผู้บังคับบัญช�ของลูกจ้�ง

คู่มือกองคลังเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิรับเงินบำ�เหน็จพิเศษ
   ร�ยเดือน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคำ�ขอ
   รับเงินบำ�เหน็จฯ พร้อมเอกส�ร หลักฐ�น
   ต่อหน่วยง�นต้นสังกัด
2. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบสอบสวนบันทึก
   ถ้อยคำ�ผู้ยื่นเอกส�รและตรวจสอบคว�ม
   ครบถ้วนคว�มถูกต้อง ของเอกส�รหลัก
   ฐ�น (1 วันทำ�ก�ร)
3. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบดำ�เนินก�รรวบรวม
   เอกส�ร หลักฐ�นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็น
   เอกส�รหลักฐ�นที่ถูกต้อง ครบถ้วน    
   ดำ�เนินก�รจัดทำ�และนำ�เสนอผู้มีอำ�น�จ
   พิจ�รณ�เพื่อดำ�เนินก�รอนุมัติ  ออกคำ�สั่ง
   จ่�ยเงินบำ�เหน็จฯ (ภ�ยใน 15 วันทำ�ก�ร 
   นับจ�กวันยื่นคำ�ขอ)
4. เจ้�หน้�ที่จัดส่งคำ�สั่งอนุมัติสั่งจ่�ยเงิน
   บำ�เหน็จพิเศษให้แก่หน่วยง�น                   
   ที่ข้�ร�ชก�รส่วนท้องถิ่นของลูกจ้�งประจำ�/
   ลูกจ้�งชั่วคร�ว ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ย(ภ�ยใน 
   2 วัน ทำ�ก�รนับจ�กวันที่ผู้อำ�น�จอนุมัติ)
5. หน่วยง�นต้นสังกัดดำ�เนินก�รจัดทำ�
   เอกส�รก�รขอเบิกจ่�ยเงินเพื่อนำ�ส่งให้แก่
   ง�นก�รเงินฯ เพื่อง�นก�รเงินฯ จะได้
   ดำ�เนินก�รเบิกจ่�ยเงินให้ต่อไป (ภ�ยใน 7 
   วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้รับเอกส�รก�รขอ
    เบิกจ่�ย)
 หน่วยง�นก�รเงินและบัญชีแจ้งให้
ลูกจ้�งประจำ�/ลูกจ้�งชั่วคร�วผู้มีสิทธิรับเงิน
บำ�เหน็จพิเศษ แจ้งก�รรับเงินให้แก่ลูกจ้�งฯ 
ผู้มีสิทธิ  (ภ�ยใน 7  วันทำ�ก�รนับจ�กวันได้
รับเอกส�รก�รขอเบิกจ่�ย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นธุรก�ร  กองคลัง

- ง�นก�รเงินและบัญชี  กองคลัง

ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวล�ในก�รให้บริก�ร  32   วันทำ�ก�ร นับจ�กวันที่ได้รับเอกส�รถูกต้อง 
ครบถ้วน เพื่อใช้ประกอบในก�รดำ�เนินก�รขอรับเงินช่วยพิเศษ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบขอรับเงินบำ�เหน็จพิเศษของลูกจ้�ง   จำ�นวน  1  ฉบับ
2. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�ง                    จำ�นวน  1  ฉบับ
3. หนังสือสัญญ�ค้ำ�ประกัน     จำ�นวน  1  ฉบับ
4. สำ�เน�บัตรประช�ชน/สำ�เน�ทะเบียนบ้�น ของลูกจ้�งประจำ�
   ผู้ขอรับเงินบำ�เหน็จฯ       อย่�งละ 1 ฉบับ
5. คำ�สั่งลูกจ้�งประจำ�/ลูกจ้�งชั่วคร�ว ได้รับเงินบำ�เหน็จพิเศษ 
6. คำ�สั่งก�รบรรจุก�รรับร�ชก�รครั้งแรก ทะเบียนประวัติของลูกจ้�งประจำ�ผู้มีสิทธิ
7. คำ�สั่งอัตร�เงินเดือนครั้งสุดท้�ย

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
     ถ้�ก�รบริห�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้น ส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่            
ง�นธุรก�ร  กองคลัง  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 141 ,053-562312    
หรือ เว็บไซต์ www.nmt.or.th/lamphun/mueanglamphun

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
1. แบบคำ�ขอรับเงินบำ�เหน็จพิเศษลูกจ้�ง
2. แบบหนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนแก่ท�งร�ชก�ร                          
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

หนังสือรับรองก�รใช้เงินคืนของลูกจ้�งประจำ�แก่หน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น

(องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด/เทศบ�ล/องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล.................)

เขียนที่ ................................................

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

ข้�พเจ้�ขอรับรองไว้ต่อ. (องค์ก�รบริห�รส่วนจังหวัด/เทศบ�ล/องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล)............................................ว่� ก�ร

ขอรับเงินบำ�เหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษในฐ�นะเป็นท�ย�ทของผู้ต�ย (ลูกจ้�งประจำ�) ชื่อ................................. ชื่อ

สกุล........................ตำ�แหน่ง............................................ซึ่งต�ยเมื่อวันที่..............เดือน...................พ.ศ..............ถูกต้องและครบถ้วน

แล้วและไม่มีท�ย�ทผู้มีสิทธิเหลืออยู่อีก ถ้�ต่อไปปร�กฏว่�มีท�ย�ทผู้มีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหม�ยของผู้ต�ยขึ้นเมื่อใด

ข้�พเจ้�ยินยอมชดใช้เงินที่ได้รับไปโดยไม่มีสิทธิตลอดจนค่�เสียห�ยต่�งๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้นคืนให้แก่ท�งหน่วยก�รบริห�ร

ร�ชก�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่นภ�ยใน ๓๐ วัน นับจ�กที่ท�งหน่วยก�รบริห�รร�ชก�รส่วนท้องถิ่น แจ้งให้ข้�พเจ้�ทร�บ ทั้งนี้

ข้�พเจ้�ได้ลงล�ยมือชื่อไว้ให้เป็นสำ�คัญต่อหน้�พย�นแล้ว

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

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

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

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

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

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

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

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

     (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

      (ลงชื่อ)..................................................พย�น

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

 ที่อยู่ของผู้ขอ.................................................................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................รห้สไปรษณีย์...............................

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

คู่มือบริก�ร
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นฟ้ืนฟูสมรรถภ�พ  กองก�รแพทย์ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318

 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิก�ร
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     “ก�รขอรับอุปกรณ์เครื่องช่วยคว�มพิก�ร” คือ ก�รให้บริก�รเฉพ�ะท�งด้�นอุปกรณ์เครื่อง
ช่วยผู้พิก�รและสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสำ�หรับคนพิก�รอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิก�ร ได้แก่ผลิตภัณฑ์
หรือเครื่องมือต่�งๆ ที่ช่วยให้คนพิก�รส�ม�รถดำ�เนินชีวิตได้ง่�ยขึ้นโดยทีมผู้ให้บริก�รทำ�ก�รประเมิน
คว�มต้องก�รจำ�เป็น (needs) ด้�นอุปกรณ์เครื่องช่วยต่�งๆ พร้อมให้บริก�รอุปกรณ์ที่เหม�ะสม 
รวมถึงแนะนำ�ก�รดัดแปลง/ปรับสภ�พบ้�นและสิ่งแวดล้อมที่เหม�ะสม 

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. รับคำ�ร้องเร่ืองร�วร้องทุกข์จ�กกอง
   สวัสดิก�รสังคม/หน่วยง�นอ่ืนๆ
2. ตรวจสอบข้อมูลของผู้ย่ืนคำ�ร้อง (5น�ที)
3. กรณีท่ียังไม่ได้ข้ึนทะเบียนผู้พิก�ร แนะนำ�
   ก�รตรวจประเมินเพ่ือข้ึนทะเบียนผู้พิก�ร  
   (5น�ที)
4. กรณีที่ขึ้นทะเบียนผู้พิก�รแล้ว ทีมสหวิช�
   ชีพประเมินคว�มส�ม�รถในก�รใช้อุปกรณ์ 
   ที่บ้�น (30น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- กองก�รแพทย์     

- กองก�รแพทย์ 
- กองก�รแพทย์

- กองก�รแพทย์

กองก�รแพทย์
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5. กรณีที่ประเมินแล้วมีคว�มเหม�ะสมกับ
   อุปกรณ์ร�ยง�นผลก�รประเมินคว�ม
   ส�ม�รถในก�รใช้อุปกรณ์ไปยังกอง
   สวัสดิก�ร (1วัน)
6. กรณีที่ประเมินแล้วพบว่�อุปกรณ์ไม่
   เหม�ะสมแนะนำ�ก�รใช้อุปกรณ์/เครื่องช่วย 
   ผู้พิก�รอื่นที่เหม�ะสม (5น�ที)
7. ติดต�มผลก�รใช้อุปกรณ์ (ภ�ยใน 1 เดือน)

- กองก�รแพทย์

- กองก�รแพทย์

- กองก�รแพทย์

ระยะเวลา    
1. ใช้ระยะเวล�ตั้งแต่รับแบบคำ�ร้องจนถึงได้รับอุปกรณ์ ภ�ยใน 3 วัน 
2. ใช้ระยะเวล�ในก�รติดต�มก�รใช้อุปกรณ์ ภ�ยใน 1 เดือน นับจ�กวันที่ได้รับก�ยอุปกรณ์

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำ�ตัวผู้เข้�รับบริก�ร ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
2. บัตรประช�ชน / สำ�เน�บัตรประช�ชน 
3. บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
4. บัตรประจำ�ตัวผู้พิก�ร
5. แบบคำ�ร้องเรื่องร�วร้องทุกข์
6. แบบประเมินคว�มส�ม�รถในก�รใช้อุปกรณ์โดยทีมสหวิช�ชีพ

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  หรือ
เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ทุกวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รฝ�กครรภ์
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     ก�รฝ�กครรภ์ หม�ยถึงก�รไปพบแพทย์หรือเจ้�หน้�ที่ส�ธ�รณสุขเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และ
บุตรในครรภ์ได้รับก�รดูแลตลอดระยะเวล�ที่ตั้งครรภ์ โดยในก�รฝ�กครรภ์ผู้รับบริก�รจะได้รับ 
คำ�แนะนำ�ในก�รดูแลสุขภ�พตนเอง ก�รปฏิบัติตัวก่อน และหลังคลอด ได้รับก�รตรวจประเมิน
ถึงโอก�สเกิดภ�วะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์ห�กมีคว�มเสี่ยงที่จะเกิดภ�วะแทรกซ้อน เจ้�หน้�ที่
ที่รับฝ�กครรภ์จะให้คำ�แนะนำ� และแนวท�งก�รป้องกันได้ หลังจ�กที่รู้ว่�ตนเองตั้งครรภ์ ควรรีบ
ไปฝ�กครรภ์ทันที เพร�ะยิ่งเร็วเท่�ไรก็จะช่วยป้องกันอันตร�ยที่อ�จเกิดขึ้นกับหญิงตั้งครรภ์และ
บุตรในครรภ์ได้ม�กเท่�นั้น

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ผู้รับบริก�รยื่นบัตรผู้ป่วยเพื่อค้นประวัติ 
   และจัดทำ�ใบสั่งย� 
   : กรณีผู้ป่วยใหม่  (ระยะเวล� 10 น�ที)
   : กรณีผู้ป่วยเก่� (ระยะเวล� 5 น�ที)
2. เจ้�หน้�ท่ีทำ�ก�รซักประวัติก�รเจ็บป่วย/
   วัดคว�มดันโลหิต ชั่งนำ�หนัก (ระยะเวล�  
   5 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- แผนกทะเบียนและบัตร ศูนย์บริก�ร 
  ส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- ง�นรักษ�พย�บ�ล ศูนย์บริก�ร  
  ส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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3. ตรวจครรภ์ โดยพย�บ�ล ทำ�ก�รตรวจ
   ปัสส�วะห�นำ�ต�ลและโปรตีนวัดคว�มสูง
   ของมดลูก ฟังเสียงหัวใจท�รก คลำ�ดู
   ส่วนนำ�ของท�รก  ฉีดวัคซีนป้องกัน 
   บ�ดทะยัก (ระยะเวล� 15 น�ที)
4. ห�กพบคว�มผิดปกติส่งพบแพทย์แผน
   ปัจจุบัน หรือส่งตัวต่อไปยังโรงพย�บ�ล
   ลำ�พูน กรณีแพทย์นัดหรือเกินขีดคว�ม
   ส�ม�รถ (ระยะเวล� 10  น�ที)
5. ให้คำ�ปรึกษ�/ให้สุขศึกษ�/ออกใบนัด
   (ระยะเวล�  10 น�ที)
6. ยื่นใบสั่งย�/ชำ�ระค่�บริก�ร
   (ระยะเวล� 5 น�ที)
7. รับย� (ระยะเวล� 5 - 10 น�ที)

- ง�นส่งเสริมสุขภ�พ(ง�นฝ�กครรภ์) 
 ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- แพทย์แผนปัจจุบัน ศูนย์บริก�ร  
  ส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- ง�นส่งเสริมสุขภ�พ(ง�นฝ�กครรภ์) 
  ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
- แผนกก�รเงินศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข
  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
- แผนกจ่�ยย� ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข 
  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา    
1. ก�รให้บริก�รฝ�กครรภ์ ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/บัตรข้�ร�ชก�ร
2. บัตรประกันสุขภ�พ (บัตรทอง)
3. บัตรประจำ�ตัวผู้เข้�รับบริก�ร ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
4. สมุดสุขภ�พแม่และเด็ก ( สมุดฝ�กครรภ์ )

ค่าธรรมเนียม  
การให้บริการฝากครรภ์
   ผู้มีสิทธิการรักษาบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า(บัตรทอง) ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
เมืองลำาพูน 
   - เสียค่�ธรรมเนียมร่วมจ่�ย 30 บ�ท 

   ผู้มีสิทธิการรักษาเบิกได้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
   - ชำ�ระค่�รักษ�พย�บ�ลเต็มต�มอัตร�ที่เรียกเก็บ และส�ม�รถนำ�ใบเสร็จรับเงินและ
     เอกส�รประกอบไปเบิกจ�กต้นสังกัดได้ต�มระเบียบ

   ผู้มีสิทธิการรักษาอื่นๆ (ประกันสังคม บัตรทองนอกเขตฯ ต่�งด้�ว ฯลฯ)
   - ชำ�ระค่�รักษ�พย�บ�ลเต็มต�มอัตร�ที่เรียกเก็บ

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 หรือ 
เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ล
เมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รสมัครสม�ชิกชมรมผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     ประช�ชนที่มีอ�ยุ 55 ปีขึ้นไปที่อ�ศัยในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูนและมีประสงค์จะเข้�ร่วม
กิจกรรมส่งเสริมสุขภ�พประจำ�เดือนและก�รได้รับสิทธิสวัสดิก�รต�มข้อบังคับที่ท�งชมรมผู้สูง
อ�ยุเทศบ�ลเมืองลำ�พูนได้กำ�หนดไว้

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 

1. ขอรับใบสมัครสม�ชิกชมรมผู้สูงอ�ยุ 

   เทศบ�ลเมืองลำ�พูนพร้อมกรอกข้อมูล 

   (5 น�ที)

2. ตรวจสอบเอกส�รและจัดทำ�บัตรสม�ชิก

   ชมรมผู้สูงอ�ยุ ฯ (ระยะเวล� 1 วัน)

3. ติดต่อรับบัตรสม�ชิกชมรมผู้สูงอ�ยุ

   เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

- คณะกรรมก�รชมรมผู้สูงอ�ยุเทศบ�ลเมือง

  ลำ�พูน 

- กองก�รแพทย์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- กองก�รแพทย์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- กองก�รแพทย์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา    ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น  1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. เอกส�รสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน   จำ�นวน 1 ฉบับ
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น   จำ�นวน 1 ฉบับ

ค่าธรรมเนียม
    ชำ�ระค่�ธรรมเนียม 30 บ�ท/ปี (เดือนมกร�คม-ธันว�คม)

การรับเรื่องร้องเรียน
   ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ศูนย์
บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  หรือ
เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์  กองก�รแพทย์ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 320 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นหยุดที่ท�งร�ชก�ร
กำ�หนด) ตั้งแต่เวล� 08.00 น. – 18.00 น.
วันเส�ร์ ตั้งแต่เวล� 09.00 น.- 16.00 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     “ก�รแพทย์แผนไทย” คือ กระบวนก�รท�งก�รแพทย์เกี่ยวกับก�รตรวจ วินิจฉัย บำ�บัด 
รักษ� หรือป้องกันโรค หรือก�รส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภ�พของมนุษย์ ก�รผดุงครรภ์ ก�รนวดไทย 
และให้หม�ยคว�มรวมถึง ก�รเตรียมก�รผลิตย�แผนไทย และก�รประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือ 
ท�งก�รแพทย์ทั้งนี้ โดยอ�ศัยคว�มรู้หรือตำ�ร�ที่ได้ถ่�ยทอดและพัฒน�สืบต่อกันม� “วิช�ชีพ 
ก�รแพทย์แผนไทย” หม�ยคว�มว่� วิช�ชีพที่เกี่ยวกับก�รประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทย
และก�รประกอบวิช�ชีพก�รแพทย์แผนไทย

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ลงทะเบียน / ยื่นบัตร / ใบนัด 
   (ระยะเวล� 5 น�ที)
2. ซักประวัติ / ตรวจร่�งก�ย / วินิจฉัยโรค /   
   สั่งก�รรักษ� (ระยะเวล� 5 น�ที)
3. ชำ�ระค่�บริก�ร/ รับใบเสร็จ 
   (ระยะเวล� 5 น�ที)
4. กระบวนก�รรักษ�
   4.1 ย�สมุนไพร (ระยะเวล� 10 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- แผนกเวชระเบียน

- แพทย์แผนไทย

- แผนกก�รเงินและก�รบัญชี (ช่องที่2)

- แพทย์แผนไทยและผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
   4.2 ก�รนวดไทย (ระยะเวล� 45 น�ที- 2 
       ชั่วโมง)
   4.3 ประคบสมุนไพร (ระยะเวล� 15 - 30 น�ที)

   4.4 อบไอน้ำ�สมุนไพร (ระยะเวล� 30 น�ที)

   4.5 ทับหม้อเกลือ (ระยะเวล� 1 ชั่วโมง) 
5. คำ�แนะนำ� / นัดหม�ยก�รรักษ�ต่อ 
   (ระยะเวล� 5 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

- แพทย์แผนไทย

ระยะเวลา    ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น 1 - 2 ชั่วโมง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประช�ชน / สำ�เน�บัตรประช�ชน 
2. บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
3. บัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร
4. บัตรประจำ�ตัวผู้เข้�รับบริก�ร ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ค่าธรรมเนียม
1. นวดตัว   100 บ�ท / 60 น�ที
2. นวดฝ่�เท้�  150 บ�ท / 60 น�ที
3. นวดกดจุด    50 บ�ท / 30 น�ที
3. ประคบสมุนไพร   50 บ�ท / 30 น�ที
4. ทับหม้อเกลือ  100 บ�ท / 45 น�ที
5. อบสมุนไพร   100 บ�ท / 60 น�ที

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ศูนย์
บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  หรือ
เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองก�รแพทย์ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นหยุดที่ท�งร�ชก�ร
กำ�หนด) ตั้งแต่เวล� 08.30 น. – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ลงทะเบียนสิทธิ์หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ (บัตรทอง)
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     “หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ” คือ ต�มพระร�ชบัญญัติหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ พ.ศ.
2545 ม�ตร� 5 กำ�หนดให้ บุคคลทุกคนมีสิทธิได้รับบริก�รส�ธ�รณสุข ที่มีม�ตรฐ�น และมี
ประสิทธิภ�พต�มที่กำ�หนด ในพระร�ชบัญญัติ ซึ่งบุคคลในที่นี้ หม�ยถึง บุคคลที่มีสัญช�ติไทย 
ดังนั้น ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภ�พ คือ บุคคลที่มีสัญช�ติไทย มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน 13 หลัก 
และไม่มีสวัสดิก�รด้�นก�รรักษ�พย�บ�ลอื่นใดที่รัฐจัดให้

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1.  บันทึกแบบคำ�ขอร้องลงทะเบียน/แนบเอกส�ร 
    ประกอบ สำ�เน�ทะเบียนบ้�น/สำ�เน�บัตร
    ประช�ชน/อ่ืนๆ)(ระยะเวล� 5 น�ที)
2.  รับคำ�ร้อง ตรวจสอบสิทธ์ิก�รรักษ�พย�บ�ล
    (ระยะเวล� 2 น�ที)
3. เจ้�หน้�ท่ีรับคำ�ร้องตรวจสอบถูกต้องและตรวจ
   สอบเอกส�รหลักฐ�น(ระยะเวล� 3 น�ที)
4. ออกใบนัดบัตรทอง (ระยะเวล� 1 น�ที)
5. บันทึกข้อมูลผ่�นระบบออนไลน์ สปสช. 
   ตัดยอด ทุกวันที่ 10 และ 22 ของทุกเดือน 
   (ระยะเวล� 3 น�ที

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

- ง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

- ง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

- ง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
- ง�นหลักประกันสุขภ�พ กองก�รแพทย์

ระยะเวลา  
1. ระยะเวล�ในก�รยื่นคำ�ร้องทั้งสิน 12 น�ที
2. ระยะเวล�ในก�รปรับปรุงสิทธิบัตรทอง โดยส่งข้อมูลไปที่สำ�นึกง�นหลักประกันสุขภ�พ
   แห่งช�ติ ใช้เวล� 14 วัน
3. ระยะเวล�ในก�รติดต่อขอรับบัตรทอง ใช้เวล� 5 น�ที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชนหรือบัตรประจำ�ตัวที่ท�งร�ชก�รออกให้ที่มีรูปถ่�ยติดอยู่และ
   มีเลขประจำ�ตัวประช�ชน
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่ผู้ขอลงทะเบียนมีชื่ออยู่ พร้อมเซ็นรับรองสำ�เน�
3. สำ�เน�สูติบัตรหรือใบเกิด (กรณีเด็กอ�ยุตำ�กว่� 15 ปี)
4. กรณีพักอ�ศัยไม่ตรงทะเบียนบ้�น แนบสำ�เน�ทะเบียนบ้�นที่อ�ศัยอยู่จริงและเอกส�รรับรองว่�
   พักอ�ศัยอยู่จริง เช่น หนังสือรับรองของเจ้�บ้�น หรือผู้นำ�ชุมชนพร้อมสำ�เน�ทะเบียนบ้�นของ  
   ผู้รับรอง หรือ ใบเสร็จค่�ส�ธ�รณูปโภคระบุชื่อผู้ขอลงทะเบียน
5. แบบคำ�ร้องขอลงทะเบียนบัตรทอง
6. ในก�รม�รับบัตรทองให้นำ�ใบนัดรับบัตรม�ด้วยทุกครั้ง

ค่าธรรมเนียม  ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ศูนย์
บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  หรือ
เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com

6. นำ�เข้�ข้อมูลก�รลงทะเบียนบัตรทอง(RTR) 
   ผ่�นโปรแกรม lwelfareUC2010ปรับปรุง
   ข้อมูล ทุกวันที่ 15 และ 28 ของทุกเดือน
   (ระยะเวล� 20 น�ที)
7. พิมพ์บัตรทอง (ระยะเวล� 5 น�ที)
8. ก�รติดต่อขอรับบัตรทองต�มใบนัด 
   (ระยะเวล� 5 น�ที)

- ง�นหลักประกันสุขภ�พ กองก�รแพทย์

- ง�นหลักประกันสุขภ�พ กองก�รแพทย์
- ง�นหลักประกันสุขภ�พ กองก�รแพทย์
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ห้องก�รเงิน 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 311

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นหยุดที่ท�งร�ชก�ร
กำ�หนด) ตั้งแต่เวล� 08.00 น.–18.00 น.

วันเส�ร์ ตั้งแต่เวล� 09.00 น.-16.00 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รชำ�ระค่�บริก�รท�งก�รแพทย์
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไข
     “ง�นก�รเงินและบัญชี” คือ ก�รรับเงินค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ ค่�ย�และเวชภัณฑ์ย� ก�ร
เบิกจ่�ยเงินต�มงบประม�ณและนอกงบประม�ณ ก�รฝ�กเงิน ก�รเก็บรักษ�เงิน ก�รจัดทำ�
ร�ยง�นท�งก�รเงิน เพื่อให้เกิดคว�มถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
การชำาระค่าบริการทางการแพทย์
1. รับใบสั่งย�พร้อมตรวจเช็คร�ยละเอียด
   (ระยะเวล� 1 น�ที)
2. รับชำ�ระค่�บริก�รท�งก�รแพทย์
   (ระยะเวล� 2 น�ที)
3. ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมเอกส�รประกอบ
   (ระยะเวล� 2 น�ที)
4. ชำ�ระค่�บริก�ร/ รับใบเสร็จ(ระยะเวล� 5น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นก�รเงินและบัญชี

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
งานบริการคัดสำาเนาใบเสร็จ (กรณีใบเสร็จ
รับเงินหาย) 
1. ผู้ป่วยนำ�ใบแจ้งคว�มและบัตรประจำ�ตัว
   ผู้ป่วย/บัตรประจำ�ประช�น ติดต่อแผนก
   ก�รเงิน (ช่องหม�ยเลข 6)(ระยะเวล� 5 น�ที)
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบ ค้นห�สำ�เน�ใบเสร็จ
   รับเงิน (ระยะเวล� 5 น�ที)
3. เจ้�หน้�ที่นำ�สำ�เน�ใบเสร็จรับเงินที่ค้นห�
   ม�ทำ�ก�รสำ�เน� (ระยะเวล� 5 น�ที)
4. เจ้�หน้�ที่นำ�สำ�เน�ใบเสร็จรับเงินให้
   หัวหน้�ง�นก�รเงิน ลงน�ม พร้อมรับรอง
   สำ�เน�ถูกต้องและนำ�เส�เน�ใบเสร็จให้กับ
   ผู้ป่วย (ระยะเวล� 5 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นก�รเงินและบัญชี

ระยะเวลา  
- ก�รชำ�ระค่�บริก�รท�งก�รแพทย์ ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น 5 น�ที
- ง�นบริก�รคัดสำ�เน�ใบเสร็จรับ เงินใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น 20 น�ที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
การชำาระค่าบริการทางการแพทย์
1. ใบส่งย� 
งานบริการคัดสำาเนาใบเสร็จ (กรณีใบเสร็จรับเงินหาย)
1. ใบแจ้งคว�ม ที่มีร�ยละเอียดชื่อเจ้�ของใบเสร็จรับเงิน วันที่ออกใบเสร็จรับเงิน จำ�นวนเงิน             
   (กรณีใบเสร็จรับเงินห�ย)
2. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน / บัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร 
3. บัตรประจำ�ตัวผู้เข้�รับบริก�ร ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ค่าธรรมเนียม 
1. ค่�ย�และเวชภัณฑ์อัตร�เรียกเก็บต�มที่กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลังเรียกเก็บ
2. ค่�ตรวจชันสูตร อัตร�เรียกเก็บต�มที่กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลังเรียกเก็บ
2. ค่�บริก�รแพทย์แผนไทยอัตร�เรียกเก็บต�มที่กรมบัญชีกล�ง กระทรวงก�รคลังเรียกเก็บ
3. ค่�คัดสำ�เน�กระด�ษ A4 แผ่นละ 1 บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
  ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  
หรือเว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 1669 ,053-569207

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รแพทย์ฉุกเฉิน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไข
  เทศบ�ลเมืองลำ�พูนได้เข้�ร่วมดำ�เนินง�นระบบบริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉิน (1669) ตั้งแต่ปีงบ 
ประม�ณ 2549 โดยขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยกู้ชีพระดับต้น (First Responder : FR) ของสถ�บัน
ก�รแพทย์ฉุกเฉินแห่งช�ติ และจัดระบบบริก�รด้�นก�รแพทย์ฉุกเฉินให้กับประช�ชนในเขตเทศบ�ล
เมืองลำ�พูน ทั้ง 17 ชุมชน ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองบุคคลที่ประสบภ�วะอันตร�ยต่อชีวิตและ
อยู่ในสถ�นก�รณ์วิกฤตที่มีคว�มสำ�คัญต่อโอก�สก�รรอดชีวิต หรือก�รรักษ�ก�รทำ�ง�นของอวัยวะ
สำ�คัญต่อก�รมีชีวิต เพื่อให้ประช�ชนในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูนมีคุณภ�พชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับ
คว�มร่วมมือในก�รออกปฏิบัติง�นจ�กเครือข่�ยด้�นระบบบริก�รก�รแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำ�พูน
มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งก�รอยู่ที่โรงพย�บ�ลลำ�พูน

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ผู้รับบริก�รหรือผู้ประสบเหตุ แจ้งเหตุผ่�น  
   ศูนย์ส่ังก�ร หม�ยเลขโทรศัพท์ 1669 หรือ 
   053-563207
2. หน่วยกู้ชีพศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ล   
   เมืองลำ�พูนออกให้บริก�ร ณ จุดเกิดเหตุ ทำ�ก�ร  
   ปฐมพย�บ�ลเบ้ืองต้น และนำ�ผู้ป่วยส่งสถ�น
   พย�บ�ลท่ีใกล้ท่ีสุด
   ระยะเวล� : กรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ไม่เกิน 10 น�ที

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- หน่วยกู้ชีพ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ล
  เมืองลำ�พูน

- หน่วยกู้ชีพ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ล
  เมืองลำ�พูน
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ระยะเวลา  
     กรณีเร่งด่วนใช้ระยะเวล� ไม่เกิน 10 น�ที (นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเหตุ จนชุดปฏิบัติก�รไปถึงที่
เกิดเหตุ)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบคำ�ร้องขออนุญ�ตใช้รถพย�บ�ลง�นศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ค่าธรรมเนียม  - ไม่มีค่�ธรรมเนียมก�รรับเรื่องร้องเรียน

การรับเรื่องร้องเรียน
  ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 หรือ 
เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นฟ้ืนฟูสมรรถภ�พ  กองก�รแพทย์  
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นหยุดที่ท�ง ร�ชก�รกำ�หนด) 
ตั้งแต่เวล� 08.00 น. – 18.00 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รสังคมสงเคร�ะห์ผู้พิก�ร/ผู้ด้อยโอก�ส
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไข
   “ก�รสังคมสงเคร�ะห์ผู้พิก�ร”คือ ก�รจัดทำ�ข้อมูลคนพิก�รสอบประวัติและว�งแผนให้คว�มช่วย
เหลือ ให้คำ�ปรึกษ�ห�รือแนะนำ�และแก้ไขปัญห�ต่�งๆ เป็น ร�ยบุคคล และร�ยกลุ่ม เยี่ยมบ้�นเพื่อ
สอบข้อเท็จจริงประกอบก�รว�งแผนช่วยเหลือ จัดประชุมกับฝ่�ยต่�งๆเพื่อแก้ไขปัญห�และกำ�หนด
แนวท�งให้บุคคลพิก�รอยู่ร่วมกันอย่�งมีคว�มสุข โดยรู้จักช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่น 
เสมือนอยู่บ้�นเดียวกัน ประส�นง�นหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูและพัฒน�คนพิก�ร

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. รับแจ้งเหตุ/คำ�ร้อง คว�มต้องก�รช่วยเหลือ
   (ระยะเวล� 5 น�ที)

2. รวบรวมข้อมูล (1 วัน)

3. ตรวจสอบข้อเท็จจริงต�มสภ�พปัญห� (1 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- กองก�รแพทย์ 
- กองสวัสดิก�รสังคม

- ง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พ
- กองก�รแพทย์

- ง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พ

- กองก�รแพทย์ 
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4. ส่งต่อหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องกรณีพบปัญห�ท�ง

   ด้�นอ่ืน ( 1 วัน )

5. ให้ก�รช่วยเหลือต�มสภ�พปัญห�                 

   (กรณีมีปัญห�ท�งด้�นสุขภ�พเบ้ืองต้น) (1 วัน)

กองสวัสดิการสังคม

- จัดห�ที่พักชั่วคร�ว

- ช่วยเหลือเงินสงเคร�ะห์เบื้องต้น

- จัดห�ง�น  ฝึกอ�ชีพ

- ซ่อมแซมที่อยู่อ�ศัย

โรงพยาบาลลำาพูน

- บำ�บัดรักษ�

- ฟื้นฟู เยียวย�ร่�งก�ยและจิตใจ

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น  2 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำ�ตัวผู้พิก�ร
2. บัตรประช�ชน / สำ�เน�บัตรประช�ชน 
3. บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
4. ทะเบียนบ้�น / สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
5. แบบคำ�ร้องเรื่องร�วร้องทุกข์

ค่าธรรมเนียม  ไม่มีค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
  ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  หรือ
เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ห้องจ่�ยย� 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 310

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นหยุดที่ท�งร�ชก�ร
กำ�หนด) ตั้งแต่เวล� 08.00 น. – 18.00 น.
วันเส�ร์ ตั้งแต่เวล� 09.00 น.- 16.00 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับบริก�รจ่�ยย�และก�รให้คำ�ปรึกษ�ด้�นย�
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
   “ก�รบริก�รจ่�ยย�” คือ กระบวนก�รประเมินก�รสั่งใช้ย� หรือประเมินคว�มจำ�เป็นในก�รใช้ย� 
ให้มีคว�มถูกต้องเหม�ะสม ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย โดยพิจ�รณ�จ�กประวัติก�รเจ็บป่วย ผลก�รวินิจฉัย
ท�งคลินิก และผลท�งห้องปฏิบัติก�ร หลังจ�กนั้น จัดเตรียมย� และตรวจสอบคว�มถูกต้อง ก่อนส่ง
มอบย�ให้แก่ผู้ป่วยพร้อมให้คำ�แนะนำ�ก�รใช้ย�เพื่อให้เกิดก�รใช้ย�อย่�งมีประสิทธิภ�พและคว�ม
ปลอดภัยม�กที่สุด

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. รับใบสั่งย�จ�กห้องก�รเงิน
2. เภสัชกรตรวจสอบใบสั่งย� 
3. ห�กพบปัญห� เภสัชกรปรึกษ�แพทย์ 
   พย�บ�ล หรือผู้เกี่ยวข้อง กรณีมีปัญห� เช่น  
   ใบสั่งย�ไม่ชัดเจนเกิดปัญห�จ�ก�ก�รสั่งใช้ย� 
   คีย์ข้อมูลไม่ถูกต้อง เป็นต้น( 2 น�ที) พร้อมท้ัง  
   แก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้น ( 3 น�ที) ห�กไม่พบ   
   ปัญห�ก็จะพิมพ์ฉล�กย�ได้เลย

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ห้องก�รเงิน
- ง�นเภสัชกรรม
- ง�นเภสัชกรรม
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4. พิมพ์ฉล�กย� จัดย� บรรจุใส่ซอง ปิดฉล�ก
   พร้อมท้ังตรวจสอบ ( 3-5 น�ที)
5. เภสัชตรวจสอบ คว�มถูกต้อง ( 1-2 น�ที)
6. เภสัชกรส่งมอบย� (1-3 น�ที) ห�กพบปัญห�
   ด้�นย� เภสัชกรจะให้คำ�ปรึกษ�ด้�นย�ที่ 
   ห้องให้คำ�ปรึกษ� (10 น�ที) 

- ง�นเภสัชกรรม

- ง�นเภสัชกรรม
- ง�นเภสัชกรรม

ระยะเวลา   
เวล�รวมในก�รปฏิบัติง�น
ปกติ  5-10 น�ที
มีก�รแก้ไข  10-15  น�ที
ให้คำ�ปรึกษ�ด้�นย�  10-15  น�ที
เวล�เฉลี่ย 10 น�ที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบสั่งย�
2. บัตรแพ้ย� หรือผลข้�งเคียงจ�กก�รใช้ย�

ค่าธรรมเนียม  ไม่มีค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 310 หรือ
เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองก�รแพทย์ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

รับแจ้งเหตุก�รณ์ทุกวันภ�ยใน 24 ชั่วโมง

ง�นที่ให้บริก�ร  ง�นควบคุมป้องกันโรคที่ต้องเฝ้�ระวังท�งระบ�ดวิทย�ในพื้นที  
   เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
     ทีมเฝ้�ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and rapid response team: SRRT) คือ ทีม
ง�นท�งส�ธ�รณสุขที่มีภ�รกิจในก�รเฝ้�ระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบ�ดรวดเร็วรุนแรง ตรวจจับภ�วะ
ฉุกเฉินท�งส�ธ�รณสุข (Public health emergency) สอบสวนโรคอย่�งมีประสิทธิภ�พทันก�รณ์ 
ควบคุมโรคฉุกเฉิน(ขั้นต้น) เพื่อหยุดยั้งหรือจำ�กัดก�รแพร่ระบ�ดไม่ให้ขย�ยวง และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลเฝ้�ระวังโรคตลอดจนร่วมมือกันในก�รเฝ้�ระวังตรวจจับก�รระบ�ด
สมาชิกในทีม SRRT :  ทีม SRRT มีจำ�นวนสม�ชิกประม�ณ 3 – 4 คน ประกอบด้วยบุคล�กร 3 
ส่วนคือ
- หัวหน้�ทีมหรือผู้บริห�รทีม เป็นผู้นำ�ทีมออกปฏิบัติง�นในพื้นที่ หรืออำ�นวยก�รให้ทีมออก
  ปฏิบัติง�นได้อย่�งร�บรื่น
- แกนหลักของทีม (Core group) เป็นกลุ่มบุคล�กรที่ทำ�หน้�ที่เฝ้�ระวังโรคในย�มปกติ และ
  เมื่อมีก�รระบ�ดของโรค จะเป็นแกนหลักในก�รระดมทีมออกปฏิบัติง�นได้รวดเร็วทันที
- ผู้ร่วมทีม เป็นกลุ่มบุคล�กรที่ย�มปกติมีหน้�ที่ภ�รกิจของตนเอง เช่น แพทย์, พย�บ�ล, 
  เจ้�หน้�ที่ห้องปฏิบัติก�ร, นักวิช�ก�รด้�นควบคุมโรค -สุข�ภิบ�ล - สุขศึกษ� ฯลฯ จะได้รับ
  ก�รติดต่อระดมทีม เมื่อมีเหตุก�รณ์สงสัยเกิดขึ้น
   ก�รปฏิบัติง�นของทีม SRRT บ�งครั้งจำ�เป็นต้องร่วมกับทีมของหน่วยง�นอื่น หรือ
ภ�คเอกชน สนธิกำ�ลังเป็นทีมขน�ดใหญ่ ภ�ยใต้ก�รอำ�นวยก�รของผู้บัญช�ก�รเหตุก�รณ์ที่แต่ง
ตั้งขึ้นเฉพ�ะกรณี

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์
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ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูนรับ
   แจ้งเหตุพบผู้ป่วยท่ีต้องเฝ้�ระวังท�งระบ�ด
   วิทย�จ�กกลุ่มง�นเวชกรรมสังคมรพ.ลำ�พูน/
   สสอ./สสจ/อสม.ประจำ�หมู่บ้�น/ผู้นำ�ชุมชนจ�ก  
   คำ�บอกเล่�/บัตรร�ยง�นผู้ป่วย (แบบรง.506)/
   แบบสอบสวนโรคเฉพ�ะร�ย

2. เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบง�นควบคุมโรคตรวจ
   สอบข้อมูลเบื้องต้นได้แก่ชื่อ-ที่อยู่ เบอร์
   โทรศัพท์ จ�กแฟ้มประวัติผู้ม�รับบริก�รที่ 
   ศูนย์บริก�รฯหรือจ�กทะเบียนร�ษฎร์ เพื่อ 
   ยืนยันข้อมูลที่ได้รับแจ้ง (10 น�ที)

3. ติดต่อประส�นผู้ป่วยหรือญ�ติ ต�มที่อยู่
   เบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งเพื่อยืนยันและ
   แจ้งบอกล่วงหน้�ก่อนลงพื้นที่เพื่อสอบสวน
   และควบคุมโรคเบื้องต้น ถ้�พบว่�ผู้ป่วยที่
   ได้รับแจ้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นแต่ตัวไม่
   อยู่จริง แจ้งข้อมูลกลับหน่วยง�นที่แจ้ง
   ข่�วส�ร (5 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นควบคุมป้องกันโรค    
  ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- ง�นควบคุมป้องกันโรค   
  ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- ง�นควบคุมป้องกันโรค    
  ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากทีม SRRT
ทีม SRRT จะคอยเฝ้�ระวังและเตือนภัย ทั้งภ�วะปกติ และกรณีเกิดก�รระบ�ดของโรค  ถ้�เกิด
มีเหตุก�รณ์ผิดปกติในชุมชน ได้แก่ พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนมีหล�ยร�ยพร้อมๆกัน ผู้ป่วยเสียชีวิต
โดยไม่ทร�บส�เหตุ  ผู้ป่วยเป็นโรคที่มีคว�มสำ�คัญ เช่น ไข้เลือดออก อหิว�ตกโรค ไข้หวัดนก พบ
เหตุก�รณ์ผิดปกติในสัตว์และสิ่งแวดล้อม เช่น ภ�วะน้ำ�ท่วม และ ส�รเคมีรั่วจ�กรถบรรทุก  ไก่
ต�ยผิดปกติ  ทีม SRRT ได้รับแจ้งข่�วก�รระบ�ด จะดำ�เนินก�รสอบสวนโรคและก�รควบคุม
โรคเบื้องต้น ไม่ให้โรคแพร่ระบ�ดในวงกว้�ง ประส�นง�นกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดก�ร
ป่วยและเสียชีวิตของประช�ชนในชุมชน รู้เร็ว  

รู้ไว้ ลงไปสอบสวนทันใด ลดโรค ลดภัย ประช�ชนปลอดภัย

4. ทีมSRRTศูนย์บริก�รฯ ลงพ้ืนท่ีสอบสวนโรค
   หลังจ�กตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นแล้วต�ม
   แบบฟอร์มก�รสอบสวนโรคเฉพ�ะร�ยโดยแจ้ง
   ประส�นอสม.ในพ้ืนท่ี/ผู้นำ�ชุมชนเพ่ืออำ�นวย
   คว�มสะดวก (1 ช่ัวโมง)
5. กรณีห�กได้รับแจ้งCase ไข้เลือดออกประส�น
   กองส�ธ�รณสุขและส่ิงแวดล้อมเทศบ�ลเมือง
   ลำ�พูนดำ�เนินก�รพ่นหมอกควัน (ทันทีท่ีได้รับ
   แจ้ง Case)       
6. กรณีควบคุมโรคได้รวดเร็วไม่เกิดก�รระบ�ดใน
   วงกว้�งถือว่�โรคสงบส้ินสุดก�รสอบสวนโรค 
   (ภ�ยใน 24 ช่ัวโมง)และกรณีท่ีเกิดก�รระบ�ด
   ในวงกว้�งย�กแก่ก�รควบคุมแจ้งประส�นทีม 
   SRRT อำ�เภอ/SRRT จังหวัดเข้�ร่วมควบคุม  
   ก�รระบ�ดของโรคต่อไป ( ภ�ยใน 24 ช่ัวโมง)

- เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบง�นควบคุมป้องกันโรค 
- ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบง�นควบคุมป้องกันโรค 
- ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- เจ้�หน้�ที่ผู้รับผิดชอบง�นควบคุมป้องกันโรค 
- ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา   
1. ติดต�มควบคุมโรคได้รวดเร็วไม่เกิดก�รระบ�ดในวงกว้�ง (ควบคุมโรคได้สงบ)  ใช้ระยะ
   เวล�ทั้งสิ้นภ�ยใน 24 ชั่วโมง
2. เกิดก�รระบ�ดของโรคในวงกว้�งควบคุมไม่ได้ ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นภ�ยใน 24 ชั่วโมง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แบบสอบสวนโรคเฉพ�ะร�ย
2. บัตรร�ยง�นผู้ป่วย (รง.506)

ค่าธรรมเนียม  ไม่มีค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  
หรือเว็บไซต์http://www.lmwcc.com
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
โทรศัพท์ : 053-511766 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)  
ตั้งแต่เวล� 08.30 น. – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รบริก�รทันตกรรม
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
   ก�รบริก�รด้�นทันตกรรม คือ ก�รให้บริก�ร ส่งเสริม ป้องกัน รักษ� ฟื้นฟู เกี่ยวกับด้�น
สุขภ�พในช่องป�ก โดยในด้�นก�รส่งเสริมป้องกัน เป็นวิธีก�รป้องกันก�รเกิดโรคในช่องป�กซึ่ง
ได้แก่ ก�รให้คว�มรู้ในก�รดูแลสุขภ�พช่องป�ก ด้�นก�รรักษ�ฟื้นฟูเป็นวิธีก�รเมื่อเกิดโรคใน
ช่องป�กแล้วซึ่งได้แก่ ก�รตรวจวินิจฉัย ก�รวิเคร�ะห์โรค  ว�งแผนก�รรักษ� รวมไปถึงก�รส่ง
ต่อเพื่อรับก�รรักษ�ที่ซับซ้อนต่อไป

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ย่ืนบัตร / ใบนัด (ระยะเวล� 5 น�ที)
2. ซักประวัติ/ก�รวัดสัญญ�ณชีพ/กรณีผู้ป่วยมี 
   โรคท�งระบบ/ก�รปรึกษ�แพทย์ก่อนรับบริก�ร
   ทันตกรรม/ก�รส่งต่อผู้ป่วย(ระยะเวล�10 น�ที)
3. ก�รให้บริก�รทันตกรรมผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ
   อุบัติเหตุ/ผู้ป่วยท่ัวไป/ผู้ป่วยนัดท่ัวไป /ผู้ป่วยนัด 
   โครงก�รพิเศษ(ระยะเวล� 40 น�ที)
4. ให้คำ�ปรึกษ� /ออกใบนัด /บันทึกข้อมูล
   (ระยะเวล� 5 น�ที)
5. ย่ืนใบส่ังย� / ชำ�ระเงิน (ระยะเวล� 5 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- แผนกเวชระเบียน
- ง�นทันตกรรม

- ง�นทันตกรรม

- ง�นทันตกรรม

- แผนกก�รเงินและก�รบัญชี

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง 5 น�ที

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประช�ชน / สำ�เน�บัตรประช�ชน 
2. บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
3. บัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร
4. บัตรประจำ�ตัวผู้เข้�รับบริก�ร ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
5. ประวัติคนไข้ (OPD Card)

ค่าธรรมเนียม
    ผู้มีสิทธิก�รรักษ�บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�(บัตรทอง) ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ล
เมืองลำ�พูน เสียค่�ธรรมเนียมร่วมจ่�ย 30 บ�ท ยกเว้นกลุ่มประช�ชน 21 กลุ่ม ได้แก่ 
1. ผู้เข้�รับบริก�รด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ ก�รป้องกันโรค กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ 
   ฉุกเฉินเร่งด่วน หรือเข้�รับบริก�รในหน่วยบริก�รที่ระดับต่ำ�กว่�โรงพย�บ�ลชุมชน 
2. ผู้มีร�ยได้น้อย 
3. ผู้นำ�ชุมชน ได้แก่ กำ�นัน ส�รวัตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น แพทย์ประจำ�ตำ�บล และบุคคลใน
   ครอบครัว 
4. อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขกรุงเทพมห�นคร และบุคคล 
   ในครอบครัว 
5. ผู้ที่มีอ�ยุเกิน 60 ปี 
6. เด็กอ�ยุไม่เกิน 12 ปี 
7. คนพิก�รทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรประจำ�ตัว 
8. พระภิกษุ ส�มเณร แม่ชี นักบวช นักพรต ผู้นำ�ศ�สน�อิสล�มที่มีหนังสือรับรอง และบุคคล
   ในครอบครัวของผู้นำ�ศ�สน�อิสล�ม 
9. ทห�รผ่�นศึกทุกระดับที่มีบัตร และบุคคลในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับพระร�ชท�นเหรียญ
   ชัยสมรภูมิและท�ย�ท 10. นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น 
11. นักเรียนทห�รและทห�รเกณฑ์ 
12. ผู้ได้รับพระร�ชท�นเหรียญง�นพระร�ชสงคร�มในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว
13. อ�ส�สมัครม�ล�เรีย ต�มโครงก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุขและบุคคลในครอบครัว
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14. ช่�งสุขภัณฑ์หมู่บ้�นต�มโครงก�รของกรมอน�มัยและบุคคลในครอบครัว 
15. ผู้ที่ได้รับพระร�ชท�นเหรียญช�ยแดน 
16. ผู้ที่ได้รับพระร�ชท�นเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
17. สม�ชิกผู้บริจ�คโลหิตของสภ�ก�ช�ดไทย ที่มีหนังสือรับรองว่�ได้บริจ�คโลหิตตั้งแต่ 18   
     ครั้งขึ้นไป 
18. หมออ�ส�หมู่บ้�นต�มโครงก�รกระทรวงกล�โหม 
19. อ�ส�สมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
20. อ�ส�สมัครทห�รพร�นในสังกัดกองทัพบก 
21. บุคคลที่แสดงคว�มประสงค์ไม่จ่�ยค่�บริก�ร

ผู้มีสิทธิการรักษาเบิกได้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
   ชำ�ระค่�รักษ�พย�บ�ลเต็มต�มอัตร�ที่เรียกเก็บ และส�ม�รถนำ�ใบเสร็จรับเงินและเอกส�ร
ประกอบไปเบิกจ�กต้นสังกัดได้ต�มระเบียบ

ผู้มีสิทธิการรักษาอื่นๆ (ประกันสังคม บัตรทองนอกเขตฯ ต่างด้าว ฯลฯ)
   ชำ�ระค่�รักษ�พย�บ�ลเต็มต�มอัตร�ที่เรียกเก็บ

การรับเรื่องร้องเรียน
   ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ศูนย์
บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  หรือ

เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นฟ้ืนฟูสมรรถภ�พ  กองก�รแพทย์     
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด) 
ตั้งแต่เวล� 08.00 น. – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รเยี่ยมบ้�นต�มแนวท�งเวชศ�สตร์ครอบครัว
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    “ก�รเยี่ยมบ้�น” คือ เป็นกิจกรรมก�รดูแลสุขภ�พผู้พิก�ร โดยใช้เทคโนโลยีที่เหม�ะสม และใช้ 
”บ้�น”เป็นฐ�นในก�รดูแลแทนก�รใช้สถ�นพย�บ�ล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทร�บปัญห�ที่แท้จริงของ 
ผู้พิก�รในขณะที่อยู่บ้�น ก�รได้รับรู้บริบทชีวิตที่บ้�น จะทำ�ให้เกิดคว�มเข้�ใจในผู้พิก�รม�กขึ้น  และ 
จะนำ�ไปสู่ก�รดูแลช่วยเหลือที่ตอบสนองคว�มต้องก�รเป็นอย่�งดี

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ก�รค้นห�ข้อมูลสุขภ�พในศูนย์บริก�รฯและ
   ชุมชนข้อมูลเพ่ิมเติม จ�กก�รให้ บริก�รท่ีศูนย์
   บริก�ร อสม.แจ้งข้อมูลม�ท่ีศูนย์บริก�ร และ
   ก�รส่งต่อจ�กโรงพย�บ�ลลำ�พูน (1 สัปด�ห์)

2. ทีมสหวิช�ชีพ สำ�รวจ/เตรียมข้อมูลก�รเย่ียม
   บ้�น (1 วัน)

3. ประชุมทีมสุขภ�พ ทีมสหวิช�ชีพ เพ่ือว�งแผน
   ก�รเย่ียมบ้�น (30 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พ
- กองก�รแพทย์

- ง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พ
- กองก�รแพทย์

- ง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พ
- กองก�รแพทย์
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4. ออกให้บริก�รเย่ียมบ้�นผู้พิก�ร/ผู้ป่วยเร้ือรัง 
   พร้อมทีมสหวิช�ชีพ ทุกวันอังค�ร และวันศุกร์       
   (2 วัน/สัปด�ห์4 ช่ัวโมง/ วัน)

5. บันทึกก�รเย่ียมบ้�นสรุปข้อมูลก�รเย่ียม
   (1 ช่ัวโมง)

6. ประชุมทีมสหวิช�ชีพ วิเคร�ะห์และก�ร
   ว�งแผนแก้ปัญห�ว�งแนวท�งก�รรักษ�โรค 
   ให้ก�รดูแลท้ังร่�งก�ยและจิตใจ รวมถึงก�ร
   ดูแลในระดับครอบครัว (1 ช่ัวโมง)

7. ว�งแผนติดต�มหรือเย่ียมคร้ังต่อไปต�ม
   แผนก�รเย่ียมบ้�น  (1 วัน)

- กองก�รแพทย์

- ง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พ
- กองก�รแพทย์

- ง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พ
- กองก�รแพทย์

- ง�นฟื้นฟูสมรรถภ�พ
- กองก�รแพทย์

ระยะเวลา   
1. ก�รค้นห�และเตรียมข้อมูลผู้ป่วยก่อนก�รเยี่ยมบ้�น ใช้เวล�ทั้งสิ้น 1 สัปด�ห์
2. ก�รเยี่ยมบ้�นพร้อมบันทึกและสรุปก�รเยี่ยมบ้�น ใช้เวล�ทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง
3. ก�รว�งแผนติดต�มเยี่ยมครั้งต่อไป ใช้เวล� 1 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำ�ตัวผู้พิก�ร
2. บัตรประช�ชน / สำ�เน�บัตรประช�ชน 
3. บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
4. ทะเบียนบ้�น / สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
5. แบบประเมินก�รทำ�กิจวัตรประจำ�วัน
6. แบบประเมินภ�วะซึมเศร้�

7. แบบประเมิน INHOMESSS

ค่าธรรมเนียม  ไม่มีค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  
หรือเว็บไซต์http://www.lmwcc.com
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นฟ้ืนฟูสมรรถภ�พ  กองก�รแพทย์     
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด) 
ตั้งแต่เวล� 08.00 น. – 16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รออกเอกส�รรับรองคว�มพิก�ร
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    “ก�รออกเอกส�รรับรองคว�มพิก�ร”คือ ก�รออกเอกส�รรับรองโดยผู้ประกอบวิช�ชีพเวชกรรม
ของสถ�นพย�บ�ลของรัฐ หรือสถ�นพย�บ�ลเอกชนที่เลข�ธิก�รสำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�
คุณภ�พชีวิตคนพิก�รแห่งช�ติประก�ศกำ�หนด  โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มบกพร่องต�มประก�ศกระทรวง
ก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์คว�มพิก�ร

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. ผู้ที่มีข้อจำ�กัดในก�รปฏิบัติกิจกรรมในชีวิต
   ประจำ�วัน และสงสัยจะมีคว�มพิก�รท�งก�ย
   ยื่นบัตรเพื่อรับบริก�ร (5 น�ที)
2. ซักประวัติก�รเจ็บป่วย พร้อมวัดสัญญ�ณชีพ  
   อธิบ�ยก�รออกเอกส�ร รับรองคว�มพิก�ร
   กรณีพบคว�มพิก�รท�งก�ย (10น�ที)
3. ตรวจประเมินคว�มพิก�รโดยแพทย์ ร่วมกับ 
   ทีมสหวิช�ชีพ  (30น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- แผนกเวชระเบียน กองก�รแพทย์
- กองก�รแพทย์

- กองก�รแพทย์

- กองก�รแพทย์

4. แพทย์ ออกเอกส�รรับรองคว�มพิก�ร กรณี 
   พบคว�มพิก�รต�มเกณฑ์ประเมินรับเอกส�ร
   รับรองคว�มพิก�รพร้อมคำ�แนะนำ� ในก�รยื่น
   ลงทะเบียน ณ ศ�ล�กล�ง จ.ลำ�พูน (5 น�ที)
5. รับเอกส�รรับรองคว�มพิก�ร พร้อมคำ�
    แนะนำ� ในก�รยื่นลงทะเบียน ณ 
    ศ�ล�กล�ง จ.ลำ�พูน (5 น�ที)
6. ยื่นใบสั่งย�/ชำ�ระเงินค่�บริก�รเอกส�รรับรอง
   คว�มพิก�ร (5 น�ที)

- กองก�รแพทย์

- กองก�รแพทย์

- แผนกก�รเงินและก�รบัญชี

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำ�ตัวผู้เข้�รับบริก�ร ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
2. บัตรประช�ชน / สำ�เน�บัตรประช�ชน 
3. บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�
4. ทะเบียนบ้�น / สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
5. เอกส�รรับรองคว�มพิก�รสำ�หรับแพทย์ โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มบกพร่อง

ค่าธรรมเนียม  
1. บัตรทอง      ไม่เสียค่�ธรรมเนียม
2. ข้�ร�ชก�ร / ประกันสังคม / ชำ�ระเงิน    ค่�ธรรมเนียม 80 บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 ต่อ 318 และ 316  
หรือเว็บไซต์http://www.lmwcc.com
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นหยุดที่ท�งร�ชก�ร
กำ�หนด)  ตั้งแต่เวล� 08.00 น. – 18.00 น.

วันเส�ร์ ตั้งแต่เวล� 09.00 น.- 16.00 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ตรวจรักษ�พย�บ�ล
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ก�รรักษ�พย�บ�ล หม�ยถึง ก�รรักษ�บุคคลที่ไม่สบ�ยเพร�ะคว�มเจ็บไข้ คว�มเจ็บป่วย 
ตลอดจนคว�มบกพร่องหรือคว�มผิดปกติท�งจิต และแพทย์ลงคว�มเห็นว่�จำ�เป็นต้องทำ�ก�รรักษ�
ให้กลับสู่สภ�พปกติ มิฉะนั้นจะเกิดอันตร�ยแก่สุขภ�พของผู้ป่วย หม�ยรวมถึงก�รตรวจสุขภ�พ
ประจำ�ปี เพื่อประโยชน์ท�งด้�นส�ธ�รณสุข
 ก�รรักษ�พย�บ�ลเบื้องต้น หม�ยถึง ก�รประเมินอ�ก�รผู้ป่วยโดยซักประวัติสุขภ�พ ก�ร
ตรวจร่�งก�ย ก�รตรวจท�งห้องปฏิบัติก�รและแปลผล เพื่อก�รวินิจฉัยและก�รรักษ�โรคง่�ยๆ ที่พบ
บ่อยในชุมชนและก�รพิจ�รณ�คัดกรองแยกผู้ป่วยท่ีมีอ�ก�รรุนแรงเกินคว�มส�ม�รถและขอบเขตใน
ก�รให้ก�รรักษ�พย�บ�ลเบื้องต้นได้ พร้อมทั้งตัดสินใจส่งต่อผู้ป่วย และแนะนำ�ผู้ป่วยให้ไปรับ
ก�รรักษ�ต่ออย่�งถูกต้อง ตลอดจนก�รติดต�มดูแลและก�รร ักก�อย่�งต่อเนื่อง ก�รฟื้นฟูสภ�พ ก�ร

ส่งเสริมสุขภ�พและก�รป้องกันโรคมิให้เกิดโอก�สเป็นซำ�

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอนตรวจรักษาพยาบาล 
1. ผู้รับบริก�รยื่นบัตรผู้ป่วยเพื่อค้นประวัติและ
   จัดทำ�ใบสั่งย� 
   : กรณีผู้ป่วยใหม่  (ระยะเวล� 10 น�ที)
   : กรณีผู้ป่วยเก่� (ระยะเวล� 5 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- แผนกทะเบียนและบัตร ศูนย์บริก�ร  
  ส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

2. เจ้�หน้�ที่ทำ�ก�รซักประวัติก�รเจ็บป่วย/วัด

   คว�มดันโลหิต ตรวจคัดกรองก่อนพบแพทย์

   (ระยะเวล� 5 น�ที)

3. ตรวจวินิจฉัย รักษ�พย�บ�ลโดยแพทย์แผน

   ปัจจุบัน หรือส่งตัวต่อไปยังโรงพย�บ�ลลำ�พูน 

   กรณีแพทย์นัดหรือเกินขีดคว�มส�ม�รถ

   (ระยะเวล� 10 น�ที)

4. ทำ�แผล/ฉีดย�/เจ�ะเลือด/ตรวจเอ็กซเรย์

   (ระยะเวล� 10 – 30 น�ที)

5. ให้คำ�ปรึกษ�/ออกใบนัด/บันทึกข้อมูล

   (ระยะเวล� 5 – 10 น�ที)

6. ยื่นใบสั่งย�/ชำ�ระค่�บริก�ร

   (ระยะเวล� 5 นที)

7. รับย� (ระยะเวล� 5 - 10 น�ที)

- ง�นรักษ�พย�บ�ล ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข

  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- แพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์เฉพ�ะท�ง 

  ศูนย์บริก�ร ส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- ง�นรักษ�พย�บ�ล ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข

  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 

  เอ็กซเรย์ : ส่งตรวจโรงพย�บ�ลที่รับส่งต่อ

  ด้�นเอกซเรย์

- ง�นรักษ�พย�บ�ล ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข 

  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- แผนกก�รเงินศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข

  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- แผนกจ่�ยย� ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข

  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา  
1. ตรวจรักษ�พย�บ�ล ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 น�ที 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/บัตรข้�ร�ชก�ร
2. บัตรประกันสุขภ�พ (บัตรทอง)
3. บัตรประจำ�ตัวผู้เข้�รับบริก�ร ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
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ค่าธรรมเนียม
ก�รรักษ�พย�บ�ล
 ผู้มีสิทธิก�รรักษ�บัตรประกันสุขภ�พถ้วนหน้�(บัตรทอง) ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข
เทศบ�ลเมืองลำ�พูน เสียค่�ธรรมเนียมร่วมจ่�ย 30 บ�ท ยกเว้นกลุ่มประช�ชน 21 กลุ่ม ได้แก่ 

1. ผู้เข้�รับบริก�รด้�นก�รสร้�งเสริมสุขภ�พ ก�รป้องกันโรค กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ฉุกเฉิน
   เร่งด่วน หรือเข้�รับบริก�รในหน่วยบริก�รที่ระดับต่ำ�กว่�โรงพย�บ�ลชุมชน 
2. ผู้มีร�ยได้น้อย 
3. ผู้นำ�ชุมชน ได้แก่ กำ�นัน ส�รวัตรกำ�นัน ผู้ใหญ่บ้�น แพทย์ประจำ�ตำ�บล และบุคคลในครอบครัว 
4. อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขประจำ�หมู่บ้�น อ�ส�สมัครส�ธ�รณสุขกรุงเทพมห�นคร และ บุคคล 
   ในครอบครัว 
5. ผู้ที่มีอ�ยุเกิน 60 ปี 
6. เด็กอ�ยุไม่เกิน 12 ปี 
7. คนพิก�รทั้งที่มีบัตรและไม่มีบัตรประจำ�ตัว 
8. พระภิกษุ ส�มเณร แม่ชี นักบวช นักพรต ผู้นำ�ศ�สน�อิสล�มที่มีหนังสือรับรอง และบุคคลใน  
   ครอบครัวของผู้นำ�ศ�สน�อิสล�ม 
9. ทห�รผ่�นศึกทุกระดับที่มีบัตร และบุคคลในครอบครัว รวมถึงผู้ที่ได้รับพระร�ชท�นเหรียญ 
   ชัยสมรภูมิและท�ย�ท 
10. นักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษ�ตอนต้น 
11. นักเรียนทห�รและทห�รเกณฑ์ 
12. ผู้ได้รับพระร�ชท�นเหรียญง�นพระร�ชสงคร�มในทวีปยุโรปและบุคคลในครอบครัว 
13. อ�ส�สมัครม�ล�เรีย ต�มโครงก�รของกระทรวงส�ธ�รณสุขและบุคคลในครอบครัว 
14. ช่�งสุขภัณฑ์หมู่บ้�นต�มโครงก�รของกรมอน�มัยและบุคคลในครอบครัว
15. ผู้ที่ได้รับพระร�ชท�นเหรียญช�ยแดน 
16. ผู้ที่ได้รับพระร�ชท�นเหรียญพิทักษ์เสรีชน 
17. สม�ชิกผู้บริจ�คโลหิตของสภ�ก�ช�ดไทย ที่มีหนังสือรับรองว่�ได้บริจ�คโลหิตตั้งแต่ 18 
    ครั้งขึ้นไป 
18. หมออ�ส�หมู่บ้�นต�มโครงก�รกระทรวงกล�โหม 
19. อ�ส�สมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 
20. อ�ส�สมัครทห�รพร�นในสังกัดกองทัพบก 
21. บุคคลที่แสดงคว�มประสงค์ไม่จ่�ยค่�บริก�ร

ผู้มีสิทธิการรักษาเบิกได้ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 ชำ�ระค่�รักษ�พย�บ�ลเต็มต�มอัตร�ที่เรียกเก็บ และส�ม�รถนำ�ใบเสร็จรับเงินและ
เอกส�รประกอบไปเบิกจ�กต้นสังกัดได้ต�มระเบียบ

ผู้มีสิทธิการรักษาอื่นๆ (ประกันสังคม บัตรทองนอกเขตฯ ต่างด้าว ฯลฯ)
 ชำ�ระค่รักษ�พย�บ�ลเต็มต�มอัตร�ที่เรียกเก็บ

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 หรือ 

เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
โทรศัพท์ : 053-511766 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นหยุดที่ท�งร�ชก�ร
กำ�หนด)  ตั้งแต่เวล� 08.00 น. – 18.00 น.
วันเส�ร์ ตั้งแต่เวล� 09.00 น.- 16.00 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอสำ�เน�ประวัติก�รตรวจรักษ�พย�บ�ล
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองก�รแพทย์ ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร หม�ยคว�มว่� สิ่งที่สื่อคว�มหม�ยให้รู้เรื่องร�ว ข้อเท็จจริง 
หรือข้อมูลใดๆ ไม่ว่�จ�กสื่อคว�มหม�ยนั้นจะทำ�ได้โดยสภ�พของสิ่งนั้นเอง หรือผ่�นวิธีก�รใดๆ และ
ไม่ว่�จะได้จัดทำ�ไว้ในรูปแบบของเอกส�ร แฟ้ม ร�ยง�น หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภ�พว�ด 
ภ�พถ่�ยฟิล์ม ก�รบันทึกภ�พหรือเสียง ก�รบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทำ�ให้
สิ่งที่บันทึกไว้ปร�กฏได้ ข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร หม�ยคว�มว่� ข้อมูลข่�วส�รที่อยู่ในครอบ
ครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยง�นรัฐ ไม่ว่�จะเป็นข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของรัฐหรือ
ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับเอกชนข้อมูลข่�วส�รส่วนบุคคล หม�ยคว�มว่� ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพ�ะตัวของบุคคล เช่น ก�รศึกษ� ฐ�นะก�รเงิน ประวัติสุขภ�พ ประวัติอ�ชญ�กรรม หรือ
ประวัติก�รทำ�ง�น บรรด�ที่มีชื่อของบุคคลนั้นหรือมีเลขหม�ย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำ�ให้
รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ล�ยพิมพ์นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่�ย และให้หม�ยคว�ม
รวมถึงข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับสิ่งเฉพ�ะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย

คู่มือบริก�รกองก�รแพทย์

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ยื่นเอกส�รใบคำ�ร้องขอข้อมูลข่�วส�ร
   ร�ชก�ร เทศบ�ลเมืองลำ�พูนที่ผ่�นก�ร  
   อนุมัติจ�กผู้มี อำ�น�จเรียบร้อยแล้ว เพื่อ  
   ขอสำ�เน�ข้อมูล ประวัติผู้ป่วยที่ม�รักษ�ใน 
   ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน   
   (ระยะเวล� 5  น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- แผนกทะเบียนและบัตร ศูนย์บริก�ร
  ส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

2. จัดทำ�สำ�เน�ข้อมูลประวัติผู้ป่วย(ระยะเวล� 
   10 – 30 น�ที ขึ้นอยู่กับจำ�นวนข้อมูล
   ผู้ป่วย)
3. ชำ�ระค่�บริก�รในก�รจัดทำ�สำ�เน�
   (ระยะเวล� 5 น�ที)

- ง�นรักษ�พย�บ�ลศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข
  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

- ง�นรักษ�พย�บ�ลศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุข
  เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ระยะเวลา   ขอสำ�เน�ข้อมูลประวัติผู้รับบริก�ร ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน/บัตรข้�ร�ชก�รของผู้ป่วย
2. แบบคำ�ร้องขอข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

ค่าธรรมเนียม  
 ชำ�ระค่�บริก�ร ในอัตร�เรียกเก็บต�มประก�ศคณะกรรมก�รข้อมูลข่�วส�รของร�ชก�ร 
เรื่อง ก�รเรียกค่�ธรรมเนียมก�รขอสำ�เน� หรือขอสำ�เน�ที่มีคำ�รับรองถูกต้องของข้อมูลข่�วส�รของ
ร�ชก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รข้อมูลข�วส�รของร�ชก�ร

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
ศูนย์บริก�รส�ธ�รณสุขเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทรศัพท์ : 053-511766 หรือ 
เว็บไซต์ : http://www.lmwcc.com
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด 
กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-5351-2000  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอรับบริก�รเก็บขนขยะมูลฝอยในครัวเรือนที่เข้�ร่วมโครงก�ร  
   คัดแยกขยะ มูลฝอย เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั้งยืนเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ผู้อยู่อ�ศัยในที่พักอ�ศัย ร้�นค้� บริษัท หน่วยง�นต่�ง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูน ให้เขียน
คำ�ร้องขอรับบริก�รเก็บขนขยะ ร�ยเดือน/ร�ยปี ได้ที่กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือบริก�รกองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ยื่นคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�น                   
 - สำ�เน�ทะเบียนบ้�นและสำ�เน�บัตรประจำ�ตัว                                                                                           
  ประช�ชนอย่�งละ 1 ชุด  
 -แผนที่บ้�นโดยสังเขป จำ�นวน 1 ชุด
2. เจ้�หน้�ที่รับคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�น 
3. เจ้�หน้�ที่ออกตรวจประเมินปริม�ณขยะ            
   (ภ�ยใน 2 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง)
4. เสนอคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�นให้เจ้�พนักง�น   
   ท้องถิ่นเป็นเป็นผู้อนุมัติ (ระยะเวล�ภ�ยใน 
   3 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง)    
5. เจ้�หน้�ที่รับชำ�ระค่�ธรรมเนียมพร้อมติด
   สติกเกอร์สีเขียวให้ครัวเรือนที่เข้�ร่วมโครง
   ก�รฯ หลังจ�กได้รับอนุมัติ (ระยะเวล�1วัน  
   ทำ�ก�ร นับจ�กวันท่ีเจ้�พนักง�นท้องถ่ินอนุมัติ) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด

- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด
- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด

- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด

- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด

กองส�ธ�รณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ระยะเวลา  ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 3 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นและสำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน   อย่�งละ 1 ชุด  
2. แผนที่บ้�นโดยสังเขป       จำ�นวน 1 ชุด
                                                                       
ค่าธรรมเนียม  
 (ต�มเทศบัญญัติ เทศบ�ลเมืองลำ�พูนพ.ศ. 2540 ที่แนบม�ด้วยนี้)  

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่กอง
วิช�ก�รและแผนง�น ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รคุณธรรม 17 โทรศัพท์ 053-561524

แบบฟอร์มขอใช้บริก�รเก็บขยะมูลฝอย

***********************************
เขียนที่  สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน 

วันที่…………..เดือน………………………พ.ศ…………..
เรื่อง    ขอใช้บริก�รเก็บขยะมูลฝอย
เรียน   น�ยกเทศมนตรีเมืองลำ�พูน
                     ข้�พเจ้�………………………………..………..………เลขที่บัตร
ประช�ชน……………………………………….อ�ยุ………..ปี สัญช�ติ……….……...อยู่บ้�นเลข
ที่……..….……ตรอก/ซอย…….….…….…..…….ถนน…………….…………..……ตำ�บล/แขวง……..
……….…..อำ�เภอ/เขต……..……..……….จังหวัด………..………….....โทรศัพท์…………..
…………………………… มีคว�มประสงค์จะขอใช้บริก�รเก็บขยะมูลฝอยของเทศบ�ลเมืองลำ�พูน  
โดยข้�พเจ้�ยินดีที่จะเสียค่�ธรรมเนียมขนขยะมูลฝอย  ให้กับเทศบ�ลเมืองลำ�พูน  ทั้งนี้เริ่มขอใช้บริก�ร
ตั้งแต่วันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ..................... เป็นต้นไป
  จึงเรียนม�เพื่อโปรดพิจ�รณ�ขออนุมัติด้วย  จักเป็นพระคุณยิ่ง
            (ลงชื่อ)…………………………………………...
       ผู้ขอใช้บริก�ร
ง�นรักษ�คว�มสะอ�ดได้ประเมินปริม�ณขยะมูลฝอยแล้ว  วันหนึ่งไม่เกิน........................ลิตร  เสียค่�
ธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยเดือนละ……………………..บ�ท (......................................................................
..) เห็นควรแจ้งง�นผลประโยชน์  กองคลัง  จัดเก็บค่�ธรรมเนียม ฯ  ต่อไป
      (ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ประเมิน
                       (............................................................)

เรียน   ผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุข ฯ  เรียน    น�ยกเทศมนตรีเมืองลำ�พูน
         - เพื่อโปรดทร�บ             -  เพื่อทร�บ
(ลงชื่อ).................................................  (ลงชื่อ)...................................................ปลัดเทศบ�ล
     (........................................................)      (..........................................................)
       - อนุมัติ -
เรียน  ปลัดเทศบ�ล/น�ยกเทศมนตรี  (ลงชื่อ)..................................................น�ยกเทศมนตรี/
        - เพื่อทร�บ             (.........................................................)ผู้ที่ได้รับมอบหม�ย
(ลงชื่อ)................................................รก.ผอ.กองส�ธ�รณสุข ฯ
     (.......................................................)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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-2-

เรียน ปลัดเทศบ�ล
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
                                                     (ลงชื่อ)………………………………….............  
                    ผู้อำ�นวยก�รกองส�ธ�รณสุขฯ      
เรียน เจ้�พนักง�นท้องถิ่น/น�ยกเทศมนตรี
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
                                                     (ลงชื่อ)………………………………………
                      ปลัดเทศบ�ล

คำ�สั่งของเจ้�พนักง�นท้องถิ่นหรือพนักง�นเจ้�หน้�ที่
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
                                                     (ลงชื่อ)…………………………………...............
                                                     ตำ�แหน่ง………………………………………

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด 
กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ 0-5351-2000  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-16.30 น.

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รขอรับบริก�รเก็บขนกิ่งไม้ เศษหญ้� ฯลฯ
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ผู้อยู่อ�ศัยในที่พักอ�ศัย ร้�นค้� บริษัท หน่วยง�นต่�ง ๆ ที่อยู่ในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูน ให้เขียน
คำ�ร้องขอรับบริก�รเก็บขนขยะ ร�ยเดือน/ร�ยปี ได้ที่กองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือบริก�รกองส�ธ�รณสุขและสิ่งแวดล้อ

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ยื่นคำ�ร้องพร้อมแผนที่บ้�นพอสังเขป
   (ระยะเวล� 1 วันทำ�ก�ร)
2. เจ้�หน้�ที่รับคำ�ร้องพร้อมหลักฐ�น
   (ระยะเวล� 1 วันทำ�ก�ร) 
3. เสนอคำ�ร้องให้เจ้�พนักง�นท้องถ่ินเป็นผู้อนุมัติ
   (ระยะเวล� 1 วันทำ�ก�ร)
4. เจ้�พนักง�นท้องถิ่นเป็นเป็นผู้อนุมัติ 
   (ระยะเวล�ภ�ยใน 2 วันทำ�ก�ร นับจ�กวัน   
   รับคำ�ร้อง)
5. พนักง�นออกเก็บขนกิ่งไม้ ฯลฯและรับชำ�ระ   
   ค่�ธรรมเนียม (ระยะเวล�ภ�ยใน 5 วัน
   ทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง)
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด

- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด

- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด

- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด

- ง�นรักษ�คว�มสะอ�ด
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ระยะเวลา  ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 วันทำ�ก�ร นับจ�กวันรับคำ�ร้อง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. แผนที่บ้�นโดยสังเขป จำ�นวน 1 ชุด
                                                                 
ค่าธรรมเนียม  - เต็มรถบรรทุก เที่ยวละ 400 บ�ท 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่กอง
วิช�ก�รและแผนง�น ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รคุณธรรม 17 โทรศัพท์ 053-561524

สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คำ�ร้องขออนุญ�ตก�รต่�ง ๆ

****************************************

เขียนที่  สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน

วันที่……………..เดือน……………………..พุทธศักร�ช……………….

  ข้�พเจ้�………………………...…………… เลขบัตรประจำ�ตัวประช�ชน........................................

อ�ยุ………..ปี  สัญช�ติ…………...เชื้อช�ติ……………….อยู่บ้�นเลขที่……………..ถนน………………..

ตรอก/ซอย…………...........ตำ�บล…………..…….อำ�เภอ……....….…จังหวัด.....................โทรศัพท์........................

ขอยื่นคำ�ร้องต่อ   น�ยกเทศมนตรีเมืองลำ�พูน 

 ด้วย………………………………………………………………………………………...................

.....................……………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

และขอรับรองว่�ข้อคว�มต�มคำ�ร้องนี้เป็นคว�มจริงทุกประก�ร

     

   (ลงชื่อ)……………………………………………………ผู้ยื่น

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

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. กองวิช�ก�รและแผนง�น อ�ค�รคุณธรรม    
   17 ง�นประช�สัมพันธ์ 
   โทรศัพท์:053-561524
   โทรส�ร:053-561524
2. ห้องกระจ�ยเสียงต�มส�ยเทศบ�ลเมือง
   ลำ�พูน/กล่องรับข้อมูลข่�วส�ประช�สัมพันธ์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-12.00 และ 13.00-16.30

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รแจ้งข่�วส�รประช�สัมพันธ์ทั่วไป,ข่�วมรณกรรม,ประก�ศ  
   ของห�ย
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ กองวิช�ก�รและแผนง�น ง�นประช�สัมพันธ์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ก�รประช�สัมพันธ์เป็นก�รเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์และคว�มเข้�ใจอันดีระหว่�ง
หน่วยง�น องค์ก�ร สถ�บัน กับกลุ่มเป้�หม�ยและประช�ชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในคว�มร่วม
มือและสนับสนุนจ�กประช�ชน รวมทั้ง มีส่วนช่วยเสริมสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยง�น 
ทำ�ให้ประช�ชนเกิดคว�มนิยม เสื่อมใสและศรัทธ� ต่อหน่วยง�น ดังนั้น เทศบ�ลเมืองลำ�พูนจึง
เปิดโอก�สและช่องท�งให้หน่วยง�นท้ังภ�ครัฐและเอกชนรวมถึงประช�ชนท่ัวไปใช้บริก�ร
ประช�สัมพันธ์ข้อมูลข่�วส�ร ข่�วมรณกรรม และข่�วของห�ยฯลฯ ผ่�นสื่อกระจ�ยเสียงต�ม
ส�ยภ�ยในวงกว้�งครอบคลุมพื้นที่ 17 ชุมชนใน 6 ต�ร�งกิโลเมตร กรณีก�รแจ้งข่�วมรณกรรม 
ผู้ยื่นคำ�ขอต้องระบุชื่อ สกุลของผู้ต�ยให้ถูกต้อง สถ�นที่ตั้งศพ กำ�หนด วัน เวล� ฌ�ปนกิจศพ 
ห�กประสงค์ จะขอรถนำ�ขบวนให้ระบุให้ครบถ้วน ส่วนในกรณีก�รแจ้งประก�ศของห�ย ผู้ยื่น
คำ�ขอต้องระบุสิ่งของที่ห�ย ชื่อ ที่อยู่ และหม�ยเลขโทรศัพท์ที่ส�ม�รถติดต่อได้ ในกรณีที่ผู้
พบเห็นสิ่งของจะได้ติตต่อกลับต่อไป

คู่มือบริก�รกองวิช�ก�รและแผนง�น

กองวิช�ก�ร
และแผนง�น
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ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ประสงค์ขอประช�สัมพันธ์ข่�วส�ร กิจกรรม            
   แจ้งประช�สัมพันธ์ของห�ยรวมถึงแจ้ง
   ประช�สัมพันธ์ข่�วมรณกรรมพร้อมขอรถนำ�
   ขบวนศพ โดยกรอก คำ�ร้องขอประช�สัมพันธ์ 
   (ระยะเวล� 20 น�ที )
2. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูลคว�มถูกต้องของ
   คำ�ร้องขอประช�สัมพันธ์ (ระยะเวล� 10 น�ที)
3. เจ้�หน้�ที่ดำ�เนินก�รประช�สัมพันธ์                  
   (ระยะเวล� 1 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- กองวิช�ก�รและแผนง�น ง�นประช�สัมพันธ์

- กองวิช�ก�รและแผนง�น ง�นประช�สัมพันธ์

- กองวิช�ก�รและแผนง�น ง�นประช�สัมพันธ์

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 0.5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. คำ�ร้องขอประช�สัมพันธ์ข่�วส�ร ดังนี้  
    1.1. คำ�ร้องขอประช�สัมพันธ์ของห�ย                                จำ�นวน  1  ฉบับ
    1.2. คำ�ร้องขอประช�สัมพันธ์ข่�วมรณกรรมและขอรถนำ�ขบวนศพ   จำ�นวน  1  ฉบับ                           
    1.3. สำ�เน�ใบมรณบัตร                                               จำ�นวน  1  ฉบับ
                                                                       
ค่าธรรมเนียม  -ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่กอง
วิช�ก�รและแผนง�น ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รคุณธรรม 17 โทรศัพท์ 053-561524

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

คำ�ร้องขอประช�สัมพันธ์ข่�วส�รทั่วไป

                                                                วันที่รับแจ้ง……………………...............

ข้�พเจ้�(น�ย/น�ง/น�งส�ว)…………………………………………………………………..…มีคว�ม
ประสงค์ขอประช�สัมพันธ์ข่�วส�รทั่วไปดังนี้..........................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

   ลงชื่อ………………………………………ผู้ยื่นคำ�ร้อง
                                (………………………………………………………)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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วันที่รับแจ้ง...................................

ข่�วมรณกรรม

 ด้วย(ชื่อผู้ต�ย)น�ย/น�ง/น�งส�ว..................................................................อ�ยุ............ปี            
ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่........................................................ขณะนี้เจ้�ภ�พได้ตั้งศพบำ�เพ็ญกุศลไว้ ณ..............
...........................................................................................................................................................โดยกล�งคืนจัดให้มี
เทศน์และสวดอภิธรรมทุกคืน

 กำ�หนดทำ�บุญฌ�ปนกิจศพ  ในวันที่................................................................................โดยจะเคลื่อน
ศพสู่สุส�น.............................................................................................เวล�................................น.

 เจ้�ภ�พขอกร�บเรียนเชิญญ�ติมิตรและท่�นที่เค�รพนับถือทุกท่�น ไปร่วมในง�นบำ�เพ็ญ
กุศลศพ และง�นฌ�ปนกิจศพของ
 (ชื่อผู้ต�ย)น�ย/น�ง/น�ง/น�งส�ว..........................................................................โดยทั่วกัน

 ร�ยน�มเจ้�ภ�พ............................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................
พร้อมญ�ติพี่น้องทุกคน  ร่วมกันเป็นเจ้�ภ�พ

 ทั้งนี้เจ้�ภ�พขออนุญ�ตใช่รถประช�สัมพันธ์ นำ�ขบวน ในวันที่ ...............................................
เวล�..............................น.  สถ�นที่................................................................................................................

    ลงชื่อ.....................................................ผู้ยื่นคำ�ขอ
             (............................................................)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

สำ�นักปลัดเทศบ�ล
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ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักปลัด เทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ลำ�พูน
โทรศัพท์ 053 511013 ,053 511540
โทรส�ร 053 511092
https://www.nmt.or.th/lamphun/muenglamphun  

https://www.lamphuncity.go.th

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันอ�ทิตย์
(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดร�ชก�ร)
ให้บริก�ร 24 ชั่วโมง

ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์
ง�นที่ให้บริก�ร  รับเรื่องร�วร้องทุกข์ เช่น ไฟฟ้�ดับ, ไฟกริ่งเสีย, ถนนชำ�รุด  
   เป็นหลุม – บ่อ ท่อระบ�ยนำ�อุดตัน, ขอตัดกิ่งไม้ ,ตัดหญ้�, 
   ขอเก็บขยะ, เหตุเดือดร้อนรำ�ค�ญ (เสียงดัง,กลิ่นเหม็น) ฯลฯ

หน่วยง�นที่รับผิดชอบ สำ�นักปลัด เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ประช�ชนส�ม�รถใช้บริก�รศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ ในวันและเวล�ร�ชก�ร โดย
ติดต่อเขียนคำ�ร้องด้วยตนเอง ณ สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน หรือแจ้งเหตุร้องทุกข์ท�งหม�ย
เลยโทรศัพทข์องท�งศูนย์ ฯ เมื่อเจ้�หน้�ที่ได้รับเรื่องร�วร้องทุกข์ ดำ�เนินก�รร�ยง�นและเสนอเรื่อง
ต่อผู้บังคับ บัญช� เพื่อสั่งก�รไปยังหน่วยง�นที่มีหน้�ที่รับผิดชอบ ดำ�เนินก�รบรรเท�คว�มเดือด
ร้อนแก่ประช�ชน โดยระยะเวล�ในก�รปฏิบัติง�นตั้งแต่รับเรื่องจนถึงขั้นตอนดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ 
ใช้เวล� ประม�ณ 7 วัน ไม่เกิน 30 วันขึ้นอยู่กับลำ�ดับของเรื่องร�วร้องทุกข์และประเภทของ
เรื่องนั้น ๆ เมื่อปฏิบัติง�นแล้วเสร็จ เจ้�หน้�ที่ศูนย์ฯ ดำ�เนินก�รแจ้งผลก�รดำ�เนินง�นให้แก่

ประช�ชนทร�บ

คู่มือบริก�รสำ�นักปลัดเทศบ�ล ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน    
1. ประช�ชนเขียนคำ�ร้องแจ้งเหตุร้องทุกข์
   (ติดต่อด้วยตนเอง,โทรศัพท์แจ้งเหตุ)
   (ระยะเวล�ประม�ณ  10 น�ที)
2. ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์รับเรื่องหรือรับคำ�  
   ร้องดำ�เนินก�รนำ�เสนอต่อผู้บังคับบัญช�
   (ระยะเวล� 1 วัน)
3. แจ้งหน่วยง�นเจ้�ของเรื่องเพื่อดำ�เนินก�ร
   บรรเท�คว�มเดือดร้อนแก่ประช�ชน
   (ระยะเวล� 7 วัน ไม่เกิน 30 วัน)
4. แจ้งผลก�รดำ�เนินก�ร
   (ระยะเวล� 3 – 7 วัน) 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
- ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ สำ�นักปลัดเทศบ�ล

- ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ สำ�นักปลัดเทศบ�ล

- ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ สำ�นักปลัดเทศบ�ล

- ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ สำ�นักปลัดเทศบ�ล

ระยะเวลา
     ใช้เวล�ดำ�เนินก�รขึ้นอยู่กับประเภทของเรื่องร�วร้องทุกข์อยู่ในระยะเวล�ตั้งแต่ 7 วัน
ไม่เกิน 30 วัน

ค่าธรรมเนียม    - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม

การรับเรื่องร้องเรียน
   - ส�ม�รถติดต่อเขียนคำ�ร้องได้ที่ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
   - โทรศัพท์ร้องเรียนได้ที่หม�ยเลข 053511013 , 053511540
   - เว็บไซต์ http:www.lamphuncity.go.th
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
เขต................                                                                    
ชุมชน...............           
                                                  ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์                       ศูนย์รับเรื่องร�วท้องทุกข์
                                      เทศบ�ลเมืองลำ�พูน  โทร 053 – 511013 ต่อ 101    เลขที่รับ..........................
                                                                                              วันที่...............................
                    เวล�................................
                      หน่วยง�นที่ปฏิบัติ.............
                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                เขียน..............................................
      วันที่............เดือน.......................พ.ศ……….

เรื่อง.....................................................................

เรียน  หัวหน้�ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

 ข้�พเจ้� (น�ย / น�ง / น.ส.)....................................................................อ�ยุ..............ปี  เชื้อช�ติ..............................

สัญช�ติ.........................บ้�นเลขที่..............................................ซอย..................................ถนน...............................................................

ตำ�บลในเมือง   อำ�เภอเมือง   จังหวัดลำ�พูน    โทร...........................................................................................ขอร้องทุกข์เรื่อง

 1.................................................................................................................................................................................................

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

 2.................................................................................................................................................................................................

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

 3..................................................................................................................................................................................................

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

 จึงเรียนม�เพื่อทร�บ   และพิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร
      ลงชื่อ......................................................ผู้ยื่นคำ�ร้อง
             (...................................................)
     ลงชื่อ......................................................ผู้รับคำ�ร้อง
             (..................................................)
.......................................................................................................................................................................................
คว�มเห็นเจ้�หน้�ที่     หน่วยง�นที่รับผิดชอบ
..........................................................................................  ก�รตรวจสอบ/แก้ไขปัญห�..........................................
..........................................................................................  .............................................................................................
..........................................................................................             .............................................................................................
คำ�สั่ง     ผลก�รดำ�เนินง�น
..........................................................................................            ……………………………………………………
.........................................................................................             ..............................................................................................
           (.......................................)                            ..............................................................................................
ตำ�แหน่ง.........................................................................            ลงชื่อ...................................................................................
หน่วยง�นที่รับผิดชอบร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�น             ตำ�แหน่ง............................................................................
ให้ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ทร�บภ�ยใน  7  วัน  

งานที่ให้บริการ   1. ง�นด้�นส�ธ�รณภัยทุกชนิดเช่น อัคคีภัย ว�ตภัย 
      อุทกภัย แผ่นดินไหว อุบัติภัย ฯลฯ
   2. ก�รตัดต้นไม้ในบริเวณท่ีอ�จก่อให้เกิดอันตร�ย   
            ต่อประช�ชนในท�งส�ธ�รณะ
   3. ก�รออกช่วยเหลือประช�ชนที่ประสบภัย เช่น จมนำ� หรือ  
         คนจะกระโดดตึก
   4. ออกจับสัตว์อันตร�ยและช่วยเหลือสัตว์ต�มที่ได้   
            รับก�รร้องขอเช่น งูเข้�บ้�น สุนัข แมว เป็นต้น
        5. สูบนำ�ท่วมขังภ�ยในบริเวณบ้�นเรือนประช�ชน
                  หรือ สถ�นที่ ส�ธ�รณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ    ง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย สำ�นักปลัดเทศบ�ล เมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
    ประช�ชนส�ม�รถใช้บริก�รของง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้น 
วันหยุดร�ชก�ร โดยส�ม�รถติดต่อผ่�นศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ สำ�นักปลัดเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
หรือ แจ้งเหตุได้โดยตรงต�มหม�ยเลขโทรศัพท์ของง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยได้ทุก
เวล�ที่หม�ยเลขโทรศัพท์  053 511014  หรือส�ยด่วน  199  ซึ่งจะมีเจ้�หน้�ที่คอยบริก�รรับ
แจ้งเหตุด่วนเหตุร้�ยตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเจ้�หน้�ที่ประจำ�ศูนย์ได้รับแจ้งเหตุแล้วจะทำ�ก�รนำ�
เรียนผู้บังคับบัญช�ทร�บทุกครั้งในก�รออกปฏิบัติง�น และจะจัดเจ้�หน้�ที่ประจำ�เวรออกระงับ
เหตุในกรณี เหตุด่วนเหตุร้�ย เช่น ไฟไหม้ คนจะกระโดดตึก งูเข้�บ้�น จะออกดำ�เนินก�รทันที กรณี
ที่เป็นง�นบริก�ร เช่น ก�รตัดต้นไม้ จะมีก�รเรียงลำ�ดับต�มหนังสือร้องทุกข์ต�มที่ได้รับแจ้ง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สำ�นักปลัดเทศบ�ลเมืองลำ�พูน  ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.ลำ�พูน 51000
โทรศัพท์  053 511013,053 511 540
โทรส�ร 053 511092 หรือ
ง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย
โทรศัพท์ 053 511014  ส�ยด่วน 199 
โทรส�ร 053 511014 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์–วันอ�ทิตย์
(ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดร�ชก�ร) 
ให้บริก�รตลอด 24 ชั่วโมง

คู่มือบริก�รสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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 ระยะเวล�ก�รเข้�ปฏิบัติง�นจนแล้วเสร็จ ก�รปฏิบัติง�นของเจ้�หน้�ที่ง�นป้องกันฯ ไม่
ส�ม�รถ คำ�นวณออกม�เป็นระยะเวล�ที่แน่นอนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
   1. คว�มรวดเร็วและคว�มชัดเจนในก�รได้รับแจ้งเหตุ(สถ�นที่ตั้งที่แน่นอน,ก�รให้ร�ยละเอียด
      ของผู้แจ้ง)
  2. คว�มย�กง่�ยของก�รเข้�ปฏิบัติง�น เช่น ขน�ดของสิ่งที่ต้องกำ�จัด,พื้นที่ของก�รปฏิบัติง�น 
     เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม
   - ประช�ชนผู้ขอรับบริก�รไม่ต้องเสียค่�ธรรมเนียมแต่อย่�งใด

การรับเรื่องร้องเรียน
   - ส�ม�รถติดต่อเขียนคำ�ร้องได้ที่ศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
   - โทรศัพท์ร้องเรียนได้ที่หม�ยเลข 053 511013 , 053 511540
   - แจ้งเหตุโดยตรงที่ ง�นป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัย หม�ยเลขโทรศัพท์ 053 511014
     หรือส�ยด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

 ระยะเวล�ของก�รปฏิบัติง�นข้ึนอยู่กับคว�มย�กง่�ยของสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ก�ร
ปฏิบัติง�น เช่น พื้นที่ก�รปฏิบัติง�นนั้นเอื้ออำ�นวยหรือไม่ เป็นต้น เมื่อเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติง�นเสร็จ
สิ้นแล้วจะร�ยง�น ผลก�รปฏิบัติง�นต่อผู้บังคับบัญช�และประช�ชนผู้ได้รับผลกระทบทร�บ

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน 
1. รับคำ�ร้องจ�กศูนย์รับเรื่องร�วร้องทุกข์ 
   หรือประช�ชนแจ้งเหตุด้วยตนเอง
   ที่เบอร์โทรศัพท์ 053 511014 หรือ 199
2. แจ้งผู้บังคับบัญช�ทร�บ
3. ออกระงับเหตุ หรือ ให้คว�มช่วยเหลือ
   กรณีเป็นเหตุด่วนเหตุร้�ย เช่น ไฟไหม้บ้�น
   จะออกระงับเหตุทันที กรณีเป็นง�น
   ไม่เร่งด่วน เช่น ตัดต้นไม้ จะออกดำ�เนินก�ร
   ต�มใบคำ�ร้อง ที่ได้รับต�มลำ�ดับ ก่อน-หลัง
4. แจ้งผลก�รดำ�เนินก�รให้ผู้บังคับบัญช�
   และประช�ชนผู้ได้รับคว�มเดือดร้อนทร�บ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- เจ้�หน้�ที่วิทยุสื่อส�รประจำ�วัน
- หัวหน้�เวรประจำ�วัน

- เจ้�หน้�ที่วิทยุสื่อส�รประจำ�วัน
- หัวหน้�เวรประจำ�วัน
- เจ้�หน้�ที่เวรประจำ�วัน

- หัวหน้�เวรประจำ�วัน
- เจ้�หน้�ที่เวรประจำ�วัน

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
สถ�นที่ / ช่องท�งก�รให้บริก�ร 
1. บูธจำ�หน่�ยตั๋วรถนำ�เที่ยวในเขตเมืองลำ�พูน 
   ต้ังอยู่บริเวณล�นโพธ์ิด้�นหน้�วัดพระธ�ตุ
   หริภุญชัยฯ 
   โทรส�ร 0-5356-2504
   ให้บริก�รวันอังค�ร – วันอ�ทิตย์ 
  (หยุดทุกวันจันทร์) เวล� 08.30 น.–16.30 น.

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
ใช้เวล�ในก�รท่องเท่ียว เวล� 2 ช่ัวโมงคร่ึง/รอบ   
โดยเปิดให้บริก�รวันละ 2 รอบ                                       
    - รอบเช้�รถออก   เวล� 09.30 น.
    - รอบบ่�ยรถออก  เวล� 13.30 น.
วันอังค�ร – วันอ�ทิตย์(หยุดทุกวันจันทร์) 

ง�นที่ให้บริก�ร  รถนำ�เที่ยวในเขตเมืองลำ�พุน นำ�นักท่องเที่ยวเข้�เยี่ยมชมสถ�น  
   ที่ท่องเที่ยวที่สำ�คัญต่�งๆ แหล่งโบร�ณสถ�น คุ้มเจ้� บ้�นเก่�   
   ในเขตเทศบ�ลเมืองลำ�พูนและเขตพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
   1. วัดพระธ�ตุหริภุญชัยวรมห�วิห�ร
   2. พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำ�พูน
   3. คุ้มเจ้�ยอดเรือน
   4. อนุส�วรีย์พระน�งจ�มเทวี
   5. วัดมห�วัน
   6. วัดจ�มเทวี
   7. วัดพระคงฤาษี
   8. วัดสันป่�ย�งหลวง
   9. โบร�ณสถ�นกู่ช้�ง-กู่ม้�
   10. วัดพระยืน
   11. วัดต้นแก้ว
   และพร้อมทั้งคอยอำ�นวยคว�มสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ม�  
   ติดต่อสอบถ�ม  ให้บริก�รข้อมูลเส้นท�งและแหล่งท่องเที่ยวที่  
   สำ�คัญต่�งๆ ของจังหวัดลำ�พูน รวมถึงจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง    
   จำ�หน่�ยตั๋วและรับจองใช้บริก�รรถนำ�เที่ยวในเขตเมืองลำ�พูน
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รท่องเท่ียว สำ�นักปลัด เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

คู่มือบริก�รสำ�นักปลัดเทศบ�ล
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2. สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
   ง�นพัฒน�และส่งเสริมก�รท่องเที่ยว     
   สำ�นักปลัด ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ลำ�พูน
   โทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 110 
   โทรส�ร 053-511092
   วันจันทร์ – วันศุกร์ 
   เวล� 08.30 น. – 16.30 น.

ขอบเขตในการให้บริการ
    ประช�ชนส�ม�รถติดต่อสอบถ�มก�รใช้บริก�รและซื้อตั๋วนั่งรถนำ�เที่ยวในเขตเมืองลำ�พูน  
ต�มวันและเวล�ได้ทั้ง 3 ช่องท�ง ได้แก่
 1. ส�ม�รถติดต่อซื้อตั๋วนั่งรถนำ�เที่ยวฯ ได้ที่บูธจำ�หน่�ยตั๋ว ตั้งอยู่บริเวณล�นโพธิ์ด้�น
หน้�วัดพระธ�ตุหริภุญชัย ก่อนเวล�รถออกในรอบเช้�และรอบบ่�ย 
 2. โทรศัพท์ติดต่อจองตั๋วนั่งรถนำ�เที่ยวฯ ล่วงหน้�ได้ที่ บูธจำ�หน่�ยตั๋วรถนำ�เที่ยว 
หม�ยเลขโทรศัพท์ 053-530757
 3. ติดต่อสอบถ�ม หรือจองตั๋วนั่งรถนำ�เที่ยวฯ ได้ที่สำ�นักง�นเทศบ�ลเมืองลำ�พูน 
หม�ยเลขโทรศัพท์ 053-511013 ต่อ 109, 110 

ค่าธรรมเนียม  
อัตราค่าธรรมในการนั่งรถนำาเที่ยวในเขตเมืองลำาพูน
   - บัตรเด็ก                  ร�ค�   20   บ�ท/คน
   - บัตรผู้ใหญ่               ร�ค�   50   บ�ท/คน
   - บัตรช�วต่�งช�ติ        ร�ค�  100   บ�ท/คน
อัตราราคาจ่ายเหมาคัน
   - เด็กนักเรียน/เย�วชน อ�ยุไม่เกิน 15 ปี     ร�ค�เหม�   600  บ�ท/คัน
   - ประช�ชนทั่วไป                             ร�ค�เหม� 1,200  บ�ท/คัน

กองศึกษ�
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ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ปิดประก�ศรับสมัครนักเรียนเข้�ใหม่ 
   ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น 
   ประถมศึกษ�ปีที่ 6 โดยปิดประก�ศ
   ตั้งแต่ วันที่ 16 กุมภ�พันธ์ 2558 
   พร้อมทั้งประก�ศเสียงต�มส�ยของ
   เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511744 

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี อ.เมือง จ.ลำ�พูน
  - ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511744

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-12.00 และ 13.00-16.30

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับสมัครนักเรียนเข้�ใหม่ ปีก�รศึกษ� 2558
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี  อ.เมือง  จ.ลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ระเบียบกระทรวงศึกษ�ว่�ด้วยก�รรับนักเรียน (แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รเกณฑ์เด็กเข้�
เรียน)กำ�หนดให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�สำ�นักง�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถ�นศึกษ� 
ประช�สัมพันธ์ร�ยละเอียดก�รเกณฑ์เด็กเข้�เรียนในสถ�นศึกษ� โดยใช้สื่อประช�สัมพันธ์อย่�ง
หล�ก-หล�ย เช่น ป้�ยโฆษณ� วิทยุกระจ�ยเสียง แผ่นพับ เอกส�ร ว�รส�ร สื่ออิเล็คโทรนิค ก�ร
ประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ผู้นำ�ชุมชน กำ�นัน ผู้ใหญ่ และสม�ชิกองค์ก�รบริห�รส่วนท้องถิ่น ฯลฯคณะ
กรรมก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยชื่อ
เด็กที่มีอ�ยุถึงเกณฑ์ก�รศึกษ�ภ�คบังคับและเด็กเข้�เรียนในสถ�นศึกษ� ภ�ยในเดือนมีน�คม 
โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวีจึงจัดทำ�คู่มือสำ�หรับก�รสมัครเข้�ศึกษ�ต่อโรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี
ขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวท�ง แก่ประช�ชนทั่วไปที่มีคว�มสนใจส่งบุตรหล�นเข้�ศึกษ�ใน
โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวีต่อไป

คู่มือบริก�รกองศึกษ� 2. รับเอกส�รระเบียบก�รรับสมัคร   
   ตั้งแต่ วันที่ 16  กุมภ�พันธ์ 2558

3. ยื่นใบสมัครเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูล

4. ดำ�เนินก�รคัดเลือกนักเรียน ที่ม�สมัครเข้�
   เรียน        
   - ชั้นอนุบ�ลปีที่ 1 คัดเลือกโดยวิธีก�ร
     สัมภ�ษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง 
    (ตลอดเดือนกุมภ�พันธ์ และเดือนมีน�คม 
    2558)
   - ระดับประถมศึกษ� ทุกระดับ คัดเลือก
     โดยวิธีก�รสัมภ�ษณ์และสอบคัดเลือก  
     ร�ยบุคคล
5. ประก�ศร�ยชื่อผู้ได้รับก�รคัดเลือก
   เข้�ศึกษ� ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 1 และ  
   ระดับประถมศึกษ�ทุกระดับ ปีก�รศึกษ� 
   2558
6. กำ�หนดก�รร�ยง�นตัวและมอบตัวผู้ได้รับ 
   ก�รคัดเลือกเข้�ศึกษ�   
   - ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 1  
   - ระดับประถมศึกษ�ทุกระดับชั้น 

     วันที่ 1  พฤษภ�คม 2558
โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511744 

โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511744

โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511744

โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511744

โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511744

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ไม่เกิน 1 เดือน
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 1       
1. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเข้�ศึกษ�โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี  จำ�นวน  1  ฉบับ
2. รูปถ่�ยขน�ด 1 นิ้ว      จำ�นวน  2  ใบ
3. สำ�เน�สูติบัตรของนักเรียน     จำ�นวน  1  ฉบับ
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของบิด� ม�รด�และนักเรียนคนละ 1 ฉบับ จำ�นวน  3  ฉบับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1       
1. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเข้�ศึกษ�โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี  จำ�นวน 1 ฉบับ
   ระดับประถมศึกษ�ทุกระดับ
2. รูปถ่�ยขน�ด 1 นิ้ว          จำ�นวน  2  ใบ
3. สำ�เน�สูติบัตรของนักเรียน     จำ�นวน  1  ฉบับ
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของบิด� ม�รด�และนักเรียนคนละ 1 ฉบับ จำ�นวน  3  ฉบับ
5. สำ�เน�เอกส�รแสดงผลก�รเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 (ปพ.1) จำ�นวน  1  ฉบับ
                                                                       
ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี อ.เมือง จ.ลำ�พูน 125  ตำ�บล ในเมือง  อำ�เภอ เมืองลำ�พูน  
จังหวัด ลำ�พูน โทรศัพท์ : 0 – 5351 -1744    โทรส�ร : 0 – 5351 -1744  หรือ 
เว๊บไซด์ http://www.Chamdevischool.co.th

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
- ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้�เรียนในชั้นอนุบ�ลปีที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2558 โรงเรียนเทศบ�ลจ�มเทวี
- สมัครเพื่อคัดเลือกเข้�เรียนในระดับชั้นประถมศึกษ�ทุกระดับ ปีก�รศึกษ� 2558 โรงเรียน
  เทศบ�ลจ�มเทวี

ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ปิดประก�ศรับสมัครนักเรียนเข้�ใหม่ 
   ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น 
   มัธยมศึกษ�ปีที่ 1 โดยปิดประก�ศตั้งแต่
   วันที่ 15 มกร�คม 2558  พร้อมทั้ง   
   ประก�ศเสียงต�มส�ยของ เทศบ�ล
   เมืองลำ�พูน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511688
- ฝ่�ยอนุบ�ล 053 – 511688 ต่อ 111
- ฝ่�ยมัธยม 053 – 511688 ต่อ 110 

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. โรงเรียนเทศบ�ลประตูล้ี อ.เมือง จ.ลำ�พูน
  - ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511688
  - ฝ่�ยอนุบ�ล 053 – 511688ต่อ 111
  - ฝ่�ยมัธยม 053 – 511688 ต่อ 110

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-12.00 และ 13.00-16.30

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับสมัครนักเรียนเข้�ใหม่ ปีก�รศึกษ� 2558
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้  อ.เมือง  จ.ลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ระเบียบกระทรวงศึกษ�ว่�ด้วยก�รรับนักเรียน(แนวปฏิบัติเกี่ยวกับก�รเกณฑ์เด็กเข้�
เรียน)กำ�หนดให้สำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ� สำ�นักง�นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถ�นศึกษ� 
ประช�สัมพันธ์ร�ยละเอียดก�รเกณฑ์เด็กเข้�เรียนในสถ�นศึกษ� โดยใช้สื่อประช�สัมพันธ์อย่�ง
หล�ก-หล�ย เช่น ป้�ยโฆษณ� วิทยุกระจ�ยเสียง หอกระจ�ยข่�ว แผ่นพับ เอกส�ร ว�รส�ร สื่อ
อิเล็คโทรนิกส์  ก�รประชุมชี้แจงผู้ปกครอง ผู้นำ�ชุมชน กำ�นัน ผู้ใหญ่ และสม�ชิกองค์ก�รบริห�ร
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ คณะกรรมก�รเขตพื้นที่ก�รศึกษ�หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะ
กรรมก�รตรวจสอบร�ยชื่อเด็กที่มีอ�ยุถึงเกณฑ์ก�รศึกษ�ภ�คบังคับและเด็กเข้�เรียนในสถ�นศึกษ� 
ภ�ยในเดือนมีน�คมโรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้จึงจัดทำ�คู่มือสำ�หรับก�รสมัครเข้�ศึกษ�ต่อ
โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ ขึ้นเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และแนวท�ง แก่ประช�ชนทั่วไปที่มีคว�มสนใจ
ส่งบุตรหล�นเข้�ศึกษ�ในโรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ต่อไป

คู่มือบริก�รกองศึกษ�
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2. รับเอกส�รระเบียบก�รรับสมัคร   
   วันที่ 1-28 กุมภ�พันธ์ 2558

3. ยื่นใบสมัครเจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูล
   (1 สัปด�ห์ )

4. ดำ�เนินก�รคัดเลือกนักเรียน ที่ม�สมัครเข้�
   เรียน        
   - ชั้นอนุบ�ลปีที่ 1 คัดเลือกโดย วิธีก�ร
     สัมภ�ษณ์นักเรียนและผู้ปกครอง 
     (ตลอดเดือนกุมภ�พันธ ์2558)
   - ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 คัดเลือกโดย
     วิธีก�รสอบคัดเลือก (วันที่ 31 มีน�คม 
     2558)

5. ประก�ศร�ยชื่อผู้ได้รับก�รคัดเลือก
   เข้�ศึกษ� ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 1 และ  
   ระดับประถมศึกษ�ทุกระดับ ปีก�รศึกษ� 
   2558 (อนุมัติลงน�มรับรอง)

6. กำ�หนดก�รร�ยง�นตัวและมอบตัวผู้ได้รับ 
   ก�รคัดเลือกเข้�ศึกษ�   
   - ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 1วันที่ 1 มีน�คม 
     2558  
   - ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1วันที่ 7 
     เมษ�ยน 2558

โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511688
- ฝ่�ยอนุบ�ล 053 – 511688 ต่อ 111
- ฝ่�ยมัธยม 053 – 511688 ต่อ 110 

โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511688
- ฝ่�ยอนุบ�ล 053 – 511688 ต่อ 111
- ฝ่�ยมัธยม 053 – 511688 ต่อ 110

โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511688
- ฝ่�ยอนุบ�ล 053 – 511688 ต่อ 111
- ฝ่�ยมัธยม 053 – 511688 ต่อ 110

โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511688
- ฝ่�ยอนุบ�ล 053 – 511688 ต่อ 111
- ฝ่�ยมัธยม 053 – 511688 ต่อ 110

โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำ�พูน
- ฝ่�ยธุรก�ร 053 – 511688
- ฝ่�ยอนุบ�ล 053 – 511688 ต่อ 111
- ฝ่�ยมัธยม 053 – 511688 ต่อ 110

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ไม่เกิน 1 เดือน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
ระดับชั้นอนุบ�ลปีที่ 1      
1. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเข้�ศึกษ�โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้  จำ�นวน  1 ฉบับ
2. รูปถ่�ยขน�ดใดก็ได้      จำ�นวน  2 ใบ
3. สำ�เน�สูติบัตรของนักเรียน     จำ�นวน  1 ฉบับ
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของบิด� ม�รด�และนักเรียนคนละ 1 ฉบับ จำ�นวน  3 ฉบับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1       
1. ใบสมัครคัดเลือกเพื่อเข้�ศึกษ�โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้  จำ�นวน 1 ฉบับ
   ระดับประถมศึกษ�ทุกระดับ
2. รูปถ่�ยขน�ด 1 นิ้ว          จำ�นวน  2  ใบ
3. สำ�เน�สูติบัตรของนักเรียน     จำ�นวน  1  ฉบับ
4. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของบิด� ม�รด�และนักเรียนคนละ 1 ฉบับ จำ�นวน  3  ฉบับ
5. สำ�เน�เอกส�รแสดงผลก�รเรียนระดับชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 6 (ปพ.1) จำ�นวน  1  ฉบับ
                                                                       
ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้ อ.เมือง จ.ลำ�พูน 208 ตำ�บลในเมือง อำ�เภอ เมืองลำ�พูน จังหวัดลำ�พูน
โทรศัพท์ : 0 – 5351 -1688 โทรส�ร : 0 – 5351 -1688  หรือ 
เว็ปไซด์ http://www.Pratoolee.co.th.

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
- ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้�เรียนในชั้นอนุบ�ลปีที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2558 โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้
- ใบสมัครเพื่อคัดเลือกเข้�เรียนในชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 1 ปีก�รศึกษ� 2558 โรงเรียนเทศบ�ลประตูลี้
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ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. จำ�หน่�ยใบสมัครเข้�ศึกษ�ต่อทุกระดับชั้น
   (ระยะเวล�  35  วัน)
2. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกส�รหลักฐ�น
   (ระยะเวล� 10 วัน)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ฝ่�ยบุคล�กร
- ง�นธุรก�ร
- ฝ่�ยบุคล�กร
- ง�นธุรก�ร

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
1. ห้องธุรก�ร โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหน่อม   
   โทรศัพท์ : 0–5351–1733
   โทรส�ร : 0–5351–1733 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-12.00 และ 13.00-16.30

ง�นที่ให้บริก�ร  ระเบียบก�รรับสมัครนักเรียนระดับช้ันอนุบ�ลถึงช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี 3
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหน่อม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    ด้วยกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่นแจ้งว่� พระร�ชบัญญัติก�รอำ�นวยคว�มสะดวกใน
ก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตของท�งร�ชก�ร พ.ศ. 2558 ได้ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เมื่อวันที่ 22 
มกร�คม 2558 ซึ่งม�ตร� 7 ได้กำ�หนดให้หน่วยง�นของรัฐที่มีก�รอนุญ�ตต้องจัดทำ�คู่มือสำ�หรับ
ประช�ชน ซึ่งอย่�งน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีก�ร และเงื่อนไข (ถ้�มี) ในก�รยื่นคำ�ขอ ขั้น
ตอนและระยะเวล�ในก�รพิจ�รณ�อนุญ�ตและร�ยก�รเอกส�รหรือหลักฐ�นที่ผู้ขออนุญ�ตจะต้อง
ยื่นม�พร้อมกับคำ�ขอ และให้นำ�คู่มือสำ�หรับประช�ชนปิดประก�ศไว้ ณ สถ�นที่ยื่นคำ�ขอ และเผย
แพร่ท�งสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 เพื่อให้ก�รดำ�เนินก�รขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต�มพระร�ชบัญญัติดังกล่�วเป็นไป
ด้วยคว�มเรียบร้อย ท�งกองก�รศึกษ� เทศบ�ลเมืองลำ�พูนจึงได้ขอคว�มร่วมมือม�ยังโรงเรียน
เทศบ�ลสันป่�ย�งหน่อม ดำ�เนินก�รจัดทำ�คู่มือระเบียบก�รรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบ�ล
ถึงชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 โดยกำ�หนดให้มีร�ยละเอียดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ก�รรับสมัคร ใบสมัคร
ต่�ง ๆ รูปถ่�ยในส่วนของชุดเครื่องแบบนักเรียนแยกระดับชั้นอนุบ�ล ประถมศึกษ� และมัธยมศึกษ� 
(ร�ยละเอียดต�มเอกส�รแนบ)

คู่มือบริก�รกองศึกษ� ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
รับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 5 มกร�คม 2558 
เป็นต้นไป
ระดับชั้นอนุบ�ล/ระดับประถมศึกษ�
1. บิด�ม�รด�หรือผู้ปกครองต้องนำ�เด็กม�
   ย่ืนใบสมัครด้วยตนเอง(ระยะเวล�10 น�ที)
2. ทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบของ
   ท�งโรงเรียน (ระยะเวล�  30 น�ที)
3. ประก�ศผลสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ วัน
   ที่ 3 มีน�คม 2558 (ระยะเวล�  1 วัน)
4. มอบตัวพร้อมชำ�ระค่�ธรรมเนียม วันที่ 
   3-5 มีน�คม 2558 (ระยะเวล�  15 น�ที)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ฝ่�ยบริก�ร โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหลวง

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 2 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
เอกส�รหรือลักฐ�นที่ต้องใช้ในวันมอบตัว
      ระดับชั้นอนุบาล
1. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นพร้อมฉบับจริง                                        จำ�นวน 1 ฉบับ
2. สำ�เน�สูติบัตรพร้อมฉบับจริง                                              จำ�นวน 1 ฉบับ                         
3. สมุดบันทึกก�รเจริญเติบโตและก�รให้ภูมิคุ้มกันโรคของนักเรียน          จำ�นวน 1 เล่ม
4. รูปถ่�ยขน�ด 2 นิ้ว                                                        จำ�นวน 2 ใบ                         
      ระดับชั้นประถมศึกษา
1. สำ�เน�สูติบัตร                                                             จำ�นวน 1 ฉบับ                         
2. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น                                                       จำ�นวน 1 ฉบับ
3. สำ�เน�บัตรประช�ชนของนักเรียน                                         จำ�นวน 1 ฉบับ
4. สำ�เน�บัตรประช�ชนของบิด�                                             จำ�นวน 1 ฉบับ
5. สำ�เน�บัตรประช�ชนของม�รด�                                           จำ�นวน 1 ฉบับ
6. รูปถ่�ยขน�ด 2 นิ้ว                                                        จำ�นวน 2 ใบ
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3. เจ้�หน้�ที่ตรวจสอบข้อมูล             
   (ระยะเวล� 10 วัน)
4. ก�รทดสอบวัดผล (สอบข้อเขียน)
   (ระยะเวล� 1 วัน)
5. ประก�ศผลก�รสอบข้อเขียน
   (ระยะเวล� 2 วัน)
6. ก�รร�ยง�นตัวเข้�ศึกษ�ต่อ
   (ระยะเวล� 2 วัน)

- ฝ่�ยบุคล�กร
- ง�นธุรก�ร
- ฝ่�ยบุคล�กร
- ง�นธุรก�ร
- ฝ่�ยบุคล�กร
- ง�นธุรก�ร
- ฝ่�ยบุคล�กร
- ง�นธุรก�ร

ระยะเวลา  - ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 60 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. รูปถ่�ยขน�ด 2 นิ้ว ไม่สวมแว่นต� ถ่�ยไม่เกิน 6 เดือน                   จำ�นวน  1 ฉบับ
2. สำ�เน�หลักฐ�นท�งก�รศึกษ� เช่น ใบรับรองผลก�รเรียน,     จำ�นวน 1 ฉบับ
   สมุดร�ยง�นผลก�รเรียน                         
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น สำ�เน�บัตรประช�ชนของนักเรียนและผู้ปกครอง      จำ�นวน 1 ฉบับ
4. หลักฐ�นอื่นๆ เช่น แฟ้มสะสมง�น วุฒิบัตรหรือหลักฐ�นที่แสดงถึงคว�มส�ม�รถพิเศษของ
   ผู้สมัคร

ค่าธรรมเนียม   
จำ�หน่�ยใบสมัครเข้�ศึกษ�ต่อตั้งแต่ระดับชั้นอนุบ�ล – ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 3  ชุดละ 10 บ�ท

การรับเรื่องร้องเรียน
 ถ้�ก�รให้บริก�รในก�รรับสมัครนักเรียนปีก�รศึกษ�ใหม่เป็นไปด้วยคว�มล่�ช้� ส�ม�รถ
ติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ห้องธุรก�ร โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหน่อม โทรศัพท์ 0-5351 – 1733 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
แสดงตัวอย่�งแบบฟอร์มต�มเอกส�รที่แนบ

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ระดับช้ันอนุบ�ล 
รับสมัครนักเรียนท้ังช�ยและหญิงอ�ยุ 3 ปีถึง 5 ปี
ระดับช้ันประถมศึกษ� 
รับสมัครนักเรียนท้ังช�ยและหญิงอ�ยุ 6 ปี ถึง 12 ปี

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-12.00 และ 13.00-16.30

ง�นที่ให้บริก�ร  ก�รรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบ�ล – ประถมศึกษ�
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ฝ่�ยบริก�ร  โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหลวง

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
หลักสูตรแกนกล�งก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นมีหลักก�รที่สำ�คัญดังนี้
1. เป็นหลักสูตรก�รศึกษ� เพื่อคว�มเป็นเอกภ�พของช�ติ มีจุดหม�ยและม�ตรฐ�นก�รเรียนรู้เป็น
   เป้�หม�ยสำ�หรับพัฒน�เด็กและเย�วชนให้มีคว�มรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐ�นของ
   คว�มเป็นไทยควบคู่กับคว�มเป็นส�กล
2. เป็นหลักสูตรก�รศึกษ�เพื่อปวงชน ที่ประช�ชนทุกคนมีโอก�สได้รับก�รศึกษ�อย่�งเสมอภ�คและ
   มีคุณภ�พ
3. เป็นหลักสูตรก�รศึกษ�ที่สนองต่อก�รกระจ�ยอำ�น�จ ให้สังคมมีส่วนร่วมในก�รจัดก�รศึกษ�ให้
   สอดคล้องกับสภ�พและคว�มต้องก�รของท้องถิ่น
4. เป็นหลักสูตรก�รศึกษ�ที่มีโครงสร้�งยืดหยุ่นทั้งด้�นส�ระก�รเรียนรู้ เวล�และก�รจัดก�รเรียนรู้
5. เป็นหลักสูตรก�รศึกษ�ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำ�คัญ
6. เป็นหลักสูตรก�รศึกษ�สำ�หรับก�รศึกษ�ในระบบ นอกระบบ และต�มอัธย�ศัย ครอบคลุมทุกกลุ่ม
   เป้�หม�ย ส�ม�รถเทียบโอนผลก�รเรียนรู้ และประสบก�รณ์

คู่มือบริก�รกองศึกษ�
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ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุไว้ข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
โรงเรียนเทศบ�ลสันป่�ย�งหลวง เลขที่ 44 ถนนสันป่�ย�ง ตำ�บลในเมือง อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�พูน 
51000 โทรศัพท์/โทรส�ร  053-511699  www.sanpayang.ac.th

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ขอบเขตการให้บริการ
ช่องทางการให้บริการ
จัดก�รเรียนก�รสอน 2 ช่วงช้ันดังน้ี
ช่วงช้ันท่ี 1 ช่วงอ�ยุ 2-3 ปี
ช่วงช้ันท่ี 2 ช่วงอ�ยุ 3-4 ปี 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองลำ�พูน
ตั้งอยู่ 69 ถนนรถแก้ว ตำ�บลในเมือง อำ�เภอ
เมืองจังหวัดลำ�พูน 51000
โทรศัพท์:053-56226   
โทรส�ร:053-562266
E:mail: jeatgmc@hotmail.com
Facebook: www.facebook.com/profile.php?id

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์-วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ท�งร�ชก�รกำ�หนด)
ตั้งแต่เวล� 08.30-12.00 และ 13.00-16.30

ง�นที่ให้บริก�ร  จัดก�รศึกษ�สำ�หรับเด็กอ�ยุ 2-4 ปี
หน่วยง�นที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองลำ�พูน สังกัดกองก�รศึกษ� 
    เทศบ�ลเมืองลำ�พูน

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
    เป้�หม�ยก�รปฏิรูปก�รศึกษ�ในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) มุ่งเน้นก�รพัฒน�
คุณภ�พและม�ตรฐ�นก�รศึกษ�และก�รเรียนรู้ และก�รส่งเสริมก�รมีส่วนร่วมของทุกภ�คส่วน 
ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่�งมีคุณภ�พ ไม่ว่�จะอย่�งไรก็ต�ม คุณภ�พและ
ม�ตรฐ�นก�รศึกษ�เป็นสิ่งสำ�คัญท่ีทุกฝ่�ยท่ีมีส่วนในก�รจัดก�รศึกษ�ต้องตระหนักและดำ�เนิน
ก�รจนบรรลุผลในที่สุด 

คู่มือบริก�รกองศึกษ� ขั้นตอนในการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ประก�ศรับสมัคร เดือนมีน�คม
2. ขั้นตอนก�รสมัครเรียน
    2.1. กรอกใบสมัครและร�ยละเอียดให้
         ครบถ้วน
    2.2. ยื่นใบสมัครและชำ�ระเงิน ภ�ยใน
         เดือนพฤษภ�คม 

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
- ง�นด้�นธุรก�ร  ก�รเงินและพัสดุ
- ง�นด้�นธุรก�ร  ก�รเงินและพัสดุ

ระยะเวลา   ใช้ระยะเวล�ทั้งสิ้นไม่เกิน 60 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. ใบสมัคร                                                             จำ�นวน  1  ฉบับ 
   หลักฐ�นที่จะต้องนำ�ม�ในวันสมัคร
1. ตัวเด็ก
2. สำ�เน�สูติบัตร
3. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น
4. รูปถ่�ย ขน�ด 1 นิ้ว จำ�นวน 2 ใบ (ถ่�ยไม่เกิน 6 เดือน)
5. ใบสมัครของศูนย์พัฒน�เด็กเล็ก ที่กรอกข้อคว�มสมบูรณ์แล้ว
6. สมุดบันทึกสุขภ�พ  หรือใบรับรองแพทย์

ค่าธรรมเนียม  - ไม่เสียค่�ธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน
    ถ้�ก�รให้บริก�รไม่เป็นไปต�มข้อตกลงที่ระบุข้�งต้นส�ม�รถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ศูนย์
พัฒน�เด็กเล็กเทศบ�ลเมืองลำ�พูน โทร. 0-5356-2266
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คำารับรอง
1. ข้�พเจ้�ขอรับรองว่�ได้อ่�นประก�ศรับสมัครของเทศบ�ลเมืองลำ�พูน.เข้�ใจแล้ว เด็กที่นำ�
   ม�สมัครมีคุณสมบัติ ครบถ้วนถูกต้องตรงต�มประก�ศ  และหลักฐ�นที่ใช้สมัคร เป็นหลักฐ�นที่
   ถูกต้องจริง
2. ข้�พเจ้�มีสิทธิถูกต้องในก�รจะให้เด็กสมัครเข้�รับก�รศึกษ�เลี้ยงดูในศูนย์พัฒน�เด็กเล็กของ
   เทศบ�ลเมืองลำ�พูน
3. ข้�พเจ้�ยินดีปฏิบัติต�มระเบียบ ข้อกำ�หนดของเทศบ�ลเมืองลำ�พูนและยินดีปฏิบัติ ต�มคำ� 
   แนะนำ�เกี่ยวกับ ก�รพัฒน�คว�มพร้อมต�มที่ศูนย์พัฒน�เด็กกำ�หนด

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
ภ�คผนวก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่างแบบฟอร์ม




