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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. กองช่าง 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 
ผู้ที่มีความประสงค์จะถมดินจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธการและเงื่อนไข ดังนี้ 
 1.อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่อาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร 
 2.อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
 3.อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
 4.รั่วก าแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
 5.หอถังที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร 
 

 ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย อาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
 - กรณีพื้นที่ของอาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร โดยยื่น “แผนที่สังเขป” แสดงที่ตั้งของอาคาร “แผนผังบริเวณ” 
แสดงแนวเขตที่ดิน, “แปลนพื้นชั้นล่าง”, “รูปด้านอย่างน้อย 3 ด้าน” ระยะเวลา ณ ที่ท าการ อบต.ระยะเวลา
ด าเนินการไม่เกิน 7 วันท าการ 
 - กรณีพื้นที่ของอาคารเกิน 150 เมตร โดยยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ 
ทั้งนี้ระยะเวลาด าเนินการทั้งหมด ไม่เกิน 45 วันท าการ 
 - กรณีอาคารสาธารณะ โดยยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ และ อบต.ส่งเรื่อง
ให้โยธาจังหวัดตรวจสอบ 30 วันท าการ ทั้งนี้ระยะเวลาด าเนินการทั้งหมด ไม่เกิน 45 วันท าการ 
หมำยเหตุ - กรณีปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) และต่อมา ประสงค์จะได้ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้า พนักงานท้องถิ่น
อาจพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตให้ก็ได้ 
 
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 
             ขั้นตอน 

 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

 1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
 ตามแบบค าขอ อนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ดัดแปลง 
 (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 
 2.นายตรวจ ตรวจเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง 
 และตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
 3.นายชา่ง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
 4.เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ค าขออนุญาตก่อสร้าง 
 5.ออกใบอนุญาตก่อสร้าง 
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ระยะเวลำ 
ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวมไม่เกิน 7 วนัท าการ 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ  
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้อนุญาต อย่างละ       จ านวน   2   ฉบับ 
2.ส าเนาโฉนดที่ดินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า       จ านวน   2   ฉบับ 
3.กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง        จ านวน   2   ฉบับ 
4.หนังสือรับรองส้วม จากอนามัย            จ านวน   2   ฉบับ 
5.ใบ ทร.9 จากผู้ใหญ่บ้าน             จ านวน   2   ฉบับ 
6.หนังสือรับรองจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคารจ านวน 2 ฉบับ 
7.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจองผู้ออกแบบงาน สถาปัตยกรรม  จ านวน   2   ฉบับ 
8.แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการค านวณโครงสร้าง       จ านวน   5   ฉบับ 
 
ค่ำธรรมเนียม 
 

 - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท 
 - ค่าธรรมเนียมในตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร) 
 - อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์ 
 - อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสงูไมเ่กิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 
 - อาคารสูงเกิน 3 ชัน้ หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 
 - ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท 
 - ทางหรือท่อระบายน้ า รั่วหรือก าแพง ตร.ม. ละ 1 บาท 
  
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าเหย 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 

งานที่ให้บริการ การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. กองช่าง 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
ผู้ใดประที่จะท าการขุดดินโดยมีความลึกระดับพ้ืนดินเกินสามเมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นเมตร
หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ 

(1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท าการขุดดิน 
(2) แผนผังแสดงเขตที่ดิน 
(3) รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 
(4) วิธีการขุดดินและวิธีการขนดิน 
(5) ระยะเวลาที่ท าการขุดดิน 
(6) ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(7) ที่ตั้งส านักงานของผู้แจ้ง 
(8) ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเก่ียวกับที่ดินที่จะท าการขุด 
(9) เอกสารรายละเอียดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามที่ได้ระบุไว้ตามวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบแจ้งตาม

แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้
แจ้งเริ่มต้นท าการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการ
แจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้แจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 

ผู้ได้รับแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 
                    ขั้นตอน 

1.เขียนค าขออนุญาตขุดดิน 
2.เขียนใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.1) พ.ร.บ. 
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
3.ยื่นเอกสารและหลักฐานต่างๆ พร้อมลง
ลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
4.การตรวจสองเอกสารหลักฐาน 
5.เจ้าหน้าที่ตรวจสถานที่ ที่ขออนุญาตขุดดิน 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
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6.ออกใบแจ้งการขุดดิน (แบบ ด.2) 
7.ผู้ขออนุญาตรับใบแจ้งแจ้งการขุดดิน พร้อม
ช าระค่าธรรมเนียม 
 

ระยะเวลำ 
รวมระยะในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 5 วนั แยกเป็น 
1.ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขดุดิน ระยะเวลา 1 วัน 
2.ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ในการพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา 2 วนั 
3.ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลน ตา่งๆระยะเวลา 1 วนั 
4.ขั้นตอนในการออกใบอนุญาตระยะเวลา 1 วนั  

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ  
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
1.ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับแจ้ง       จ านวน   2  ฉบับ 
2.ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขอแจ้ง       จ านวน   2  ฉบับ 
3.หนังสือมอบอ านาจ (กรณีที่มอบให้บุคคลอื่นแจ้งแทน)     จ านวน   2  ฉบับ 
4.ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช้เจ้าของที่ดิน)  จ านวน   2  ฉบับ 
5.ส าเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช้เจ้าของที่ดิน)   จ านวน   2  ฉบับ 
6.หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีให้ผู้อื่นขุดดิน)     จ านวน   2  ฉบับ 
7.ส าเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินขุดดิน       จ านวน   2  ฉบับ 
8.แผนผังบริเวณ         จ านวน   2  ฉบับ 
9.แบบแปลนรายละเอียดประกอบแบบแปลน      จ านวน   2  ฉบับ 
10.ส าเนารายการค านวณ  (การป้องกันการพังทลายของดิน)    จ านวน   2  ฉบับ 
11.เอกสารแสดงวิธีการขุดดิน       จ านวน   2  ฉบับ 
 
ค่ำธรรมเนียม 
 

ค่าธรรมเนียมขุดดิน 500 บาท 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าเหย 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

ใบแจ้งการขุดดิน 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 
 

งานที่ให้บริการ การจดทะเบียนพาณิชย์ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
  
 ผู้มีหน้าที่จดทะเบียนพาณิชย์ คือบุคคลธรรมดาคนเดียว หรือหลายคน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ) หรือ
นิติบุคคลรวมทั้งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งส านักงานสาขาในประเทศไทย ซึ่ง
ประกอบกิจการ อันเป็นพาณิชย์กิจตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
  
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 
ขั้นตอน 

 

  
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

  การจดทะเบียนพาณิชย์ต้องมีสถานที่ตั้งอยู่ในเขต     กองคลัง 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 
ประกอบกิจการ/เปลี่ยนแปลง/เลิกประกอบกิจการ 
 1.ผู้ประกอบการกรอกรายการตามแบบ ทพ.และยื่น 
ค าขอต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียน 
 2.เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนตรวจค าขอและหลักฐานต่าง 
 3.ผู้ประกอบการรับใบส าคัญทะเบียนพาณิชย์และช าระ 
ค่าธรรมเนียม 
 
ระยะเวลำ 
 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 1 วัน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
เอกสำรประกอบกำรยื่น 
1).ค าขอจดทะเบียนพาณิชย์(แบบ ทพ.)    จ านวน 1 ฉบับ 
2).ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ประกอบพาณิชยกิจ  จ านวน 1 ฉบับ 
3).ส าเนสทะเบียนบ้านของผู้ประกอบพาณิชยกิจ   จ านวน 1 ฉบับ 
4).กรณีผู้ประกอบพาณิชย์กิจมิได้เป็นเจ้าบ้านให้แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
    - หนังสือให้ความยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งส านักงานแห่งใหม่  จ านวน 1 ฉบับ 
    - ส าเนาทะเบียนบ้านที่แสดงให้เห็นว่าผู้ให้ความยินยอมเป็นเจ้าบ้าน 
      หรือส าเนาสัญญาเช่า      จ านวน 1 ฉบับ 
    - แผนที่แสดงสถานที่ตั้งซึ่งใช้ประกอบพาณิชยกิจและสถานที่ส าคัญ 
      บริเวณใกล้เคียงโดยสังเขป     จ านวน 1 ฉบับ 
5).กรณีมอบอ านาจ หนังสือมอบอ านาจ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของ ผู้มอบอ านาจ    จ านวน 1 ฉบับ 
6).กรณีประกอบพาณิชยกิจการขายหรือให้เช่าแผ่นซีดีแถบบันทึก วีดีทัศน์แผ่นวีดีทัศน์ดีวีดีหรือแผ่นวีดีทัศน์ระบบ
ดิจิทัล เฉพาะที่เก่ียวกับการบันเทิง ให้ส่งส านาหนังสืออนุญาตหรือหนังสือรับรองให้เป็นผู้จ าหน่ายหรือให้เช่าสินค้า
ดังกล่าวจากเจ้าของลิขสิทธิ์ของสินค้า ที่ขายหรือให้เช่า 
7).กรณีเปลี่ยนแปลง หรือ เลิก ประกอบพาณิชยกิจให้น าใบทะเบียนพาณิชย์มาด้วย 
    - กรอกค าขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) พร้อมแนบเอกสารต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ 
    - เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ตรวจ พิจารณา ออกเลขรับ 
    - เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์ออกใบเสร็จเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 
    - เจ้าหน้าที่/นายทะเบียนพาณิชย์จัดท าใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมจ่ายใบทะเบียนพาณิชย์เป็นอันเสร็จขั้นตอน 
 
ค่ำธรรมเนียม 
 

ที่ รำยกำร จ ำนวนเงิน(บำท) 
1 ค าขอจดทะเบียนพาณชิย์ตั้งใหม่ 50 
2 ค าขอยกเลิกทะเบียนพาณชิย์ 20 
3 ค าขอเปลี่ยนแปลงรายการ 20 
4 ค าร้องขอรับใบแทน 30 
5 ค าร้องขอรับรองส าเนา 30 

 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าเหย โทรศัพท์ 034-968270 หรือเว็บไซต์ www.lumhoei.go.th 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

1. แบบค าขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบ ทพ.) 
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     แบบ ทพ.

(เฉพาะเจาหนาที่)
เลขรับที่ ……………………………………………………………………………….………...
รับวันที่ ……………………………………………………………………………….…………..

[    ]  ส ํานักงานกลางทะเบียนพาณิชย
[    ]  ส ํานักงานทะเบียนพาณิชย
        อํ าเภอ …………………………………………
        จังหวัด ……………………………………….

ค ําขอจดทะเบียน เลขที่คํ าขอเดิม …………………………………………………………………….….…….
ทะเบียนเลขที่  ………………………………………………………………………..……..

ประเภทคํ าขอ
[    ]  จดทะเบียนพาณิชย (ใหกรอก [1] - [8] สวน [9] - [12] ใหเลือกกรอกตามแตกรณี)
[    ]  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]  ตั้งแตวันที่….………………………เปนดังน้ี (ใหกรอกเฉพาะรายการซึ่งประสงคจะขอเปลี่ยนแปลง)
[    ]  จดทะเบียนเลิกประกอบพาณิชยกจิ  ตั้งแตวันที่…..………………………………………………….(ใหกรอกรายการเฉพาะใน [1] [2]  และ [5])

[1]   ช่ือผูประกอบพาณิชยกิจ………………………...…………………….…………………………อายุ ……..…….... ป  เชื้อชาติ …………………………..……. สัญชาติ  ……………………………………..
        ทีอ่ยูเลขที…่………………..… หมูที่………..….. ตรอก/ซอย……………………………………………. ถนน……………………………….………….……. ตํ าบล/แขวง……….……………………………………….
        อ ําเภอ/เขต………………………………………..…… จังหวัด…………………………………………………… โทรศัพท……….……………..…………………… โทรสาร……………………..………………………………
[2]   ช่ือที่ใชในการประกอบพาณิชยกิจ  ภาษาไทย………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
                                                           ภาษาตางประเทศ (ถามี)……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………..
[3]   ชนิดแหงพาณิชยกิจ                                                                                                                        รหัสสํ าหรับเจาหนาที่

                                                                                                                                                                 
(1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                           
(2)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….

                                                                                                                                                                 
(3)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                                                                 
(4) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

[4]   จ ํานวนเงินทุนที่นํ ามาใชในการประกอบพาณิชยกิจเปนประจํ า   จํ านวน………………………..………..……. บาท  (………………………………….…………………………..)
[5]   ทีต่ั้งสํ านักงานแหงใหญ  เลขที…่………….………. หมูที่……………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………………………………..
         ถนน…………………………………………………………. ตํ าบล/แขวง………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต…………………………………………………………………………………..
         จังหวดั……………………………………………………………………………………. โทรศัพท……………………………………………………………………….. โทรสาร…………………………………..…….……………..
[6]   ช่ือผูจัดการ ………………………………..……………………………………………………..……… อายุ……………..…….ป สัญชาติ……………………………………………… ทีอ่ยูเลขที่…………………………
         หมูที…่……………… ตรอก/ซอย…………..…………………………………………… ถนน…………………………………………………………..…… ตํ าบล/แขวง…………………………………….………………….
       อ ําเภอ/เขต…………………………………………….. จังหวัด……………………………………………………. โทรศัพท……………….………………………. โทรสาร………………………….………………………..
[7]   วันที่เริ่มตนประกอบพาณิชยกิจในประเทศไทย  ตัง้แตวนัที่……………………………………………………………………………………………………………………….………………………...
[8]   วันที่ขอจดทะเบียนพาณิชย …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……….      
[9]   รับโอนพาณิชยกิจนี้จาก ……………………………………………………..…………………………………….………… สญัชาติ …………………………………… ที่อยูเลขที่…………………………………..
        หมูที ่……….…………. ตรอก/ซอย……………………..…………………………… ถนน………………………………………………………….. ตํ าบล/แขวง……………………………………….……………………..
        อ ําเภอ/เขต……………………….………………….. จังหวัด………………..…………………………………. โทรศัพท………………………………………………… โทรสาร……………………………………………..
        ชื่อที่ใชในการประกอบพาณิชยกจิ ……………………………………………………………………………………………………………..โอนเมื่อวันที่ …………………………………………………….……………….
        สาเหตทุีโ่อน ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..
[10] ทีต่ั้งสํ านักงานสาขา  เลขที ่………………………………..… หมูที่ ………………………………………….……… ตรอก/ซอย………………………………………………………….……………………………
        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง……………………………………………………..……………….. อ ําเภอ/เขต………………………….……………………….……………..
        จังหวัด …………………………………………………………………………… โทรศพัท ……………………………………………………………….. โทรสาร……………………………….………………….……….……………
        ที่ตั้งโรงเก็บสินคา เลขที ่………………………………………………. หมูที่ ……………………………………….……. ตรอก/ซอย………………………….………………….………………….………………….
        ถนน …………………………………………………………………. ต ําบล/แขวง………………………………………………………………………. อ ําเภอ/เขต………………………………………………….…….………….
        จังหวัด …………………………………………………………….……………. โทรศพัท ………………………………………………………………… โทรสาร ………………………………….…………………..…….………..



        ตัวแทนคาตาง  คือ ………………………………….……………………………………………………………………….. ที่อยูเลขที่ …………………………………………………….. หมูที่ …………….………….…
          ตรอก/ซอย  ……………………………………………………………………….. ถนน ……………………………………………………………. ตํ าบล/แขวง………………………………………………………………………
          อ ําเภอ/เขต …………………………………………………. จังหวัด ………………………………………………….. โทรศัพท ………………………………………………. โทรสาร………………………….…………….
[11]  ช่ือ อายุ เช้ือชาติ สัญชาติ ตํ าบลที่อยู และจํ านวนทุนลงหุนของผูเปนหุนสวน และจํ านวนเงินทุนของหางหุนสวน
          ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน/ผูเปนหุนสวนเขาใหม มีจํ านวน ………………………..คน  ดังนี้

(1) …………………………………………………………………………………………….. อายุ ……………...ป เชือ้ชาติ ……………………………..…… สัญชาติ…………………………………………………………..
ทีอ่ยูเลขที ่…………………………………………………………………………………. หมูที่ ………….……... ตรอก/ซอย…………….……………………………………………………………………………………………
ถนน………………………………………………………………………... ต ําบล/แขวง……..………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวดั ……………………………………………………………………………………….. โทรศัพท …………………………….….…..…..…….. โทรสาร ……………….……………..……………………..……………..
ลงหุนดวย ………………………………………………………. จํ านวน …………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………..……..
(2)  ……………………………………………………………………………………………. อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ …………………………………… สัญชาติ ………………………………………………………..
ทีอ่ยูเลขที่ ……………………………………………………………………………..…… หมูที…่………………….. ตรอก/ซอย………………………………………………………………………………………………….……
ถนน ……………………………………………………………………….. ตํ าบล/แขวง………………………………………………………………………… อํ าเภอ/เขต……………………………………………………..…..
จังหวดั ………………………………………………………………………………………… โทรศัพท …………………………………………………… โทรสาร ………………………………………………………..……….…
ลงหุนดวย ………………………………………………………… จํ านวน ………………………………………………….บาท (ลงลายมือชื่อ) …………………………………………………………………………………
(3) ……………………………………………………………………………………………… อายุ ……………...ป เชือ้ชาติ ……………………………….… สัญชาติ……………………………………………………………
ทีอ่ยูเลขที่ ………………………………………………………………………………….. หมูที…่……..…………. ตรอก/ซอย………………….…………………………………………………………………………………….
ถนน ……………………………………………………………………….. ต ําบล/แขวง ………………………………………………………………………. อํ าเภอ/เขต…………………………………….…………………..
จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท ………………………..……………..…………..โทรสาร ………………….…………………..………………………….…
ลงหุนดวย ……………………………………………………….. จํ านวน …………………………………………………บาท (ลงลายมือชื่อ) ………………………………………………………………..……………...

[12]   จํ านวนเงินทุน จํ านวนหุน และมูลคาหุนของบริษัทจํ ากัด จํ านวนและมูลคาหุนที่บุคคลแตละสัญชาติถืออยู
ทนุจดทะเบยีน ………………………………………………………………………………………บาท แบงออกเปน …………………………………..หุน  มูลคาหุนละ …………………….………………...บาท
สญัชาติ …………………………………………….. ถอืหุน ………………………………………………. หุน     สัญชาติ ……………………………………………. ถอืหุน ………………………………………….หุน
สญัชาติ …………………………………………….. ถอืหุน ………………………………………………. หุน     สัญชาติ ……………………………………………. ถอืหุน ………………………………………….หุน

[13]  ผูเปนหุนสวนออกหรือตาย  จํ านวน …………………..คน  ดังนี้  (ใชกรณีขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการตามขอ 11)
(1) …………………………………………………………………………………………..… อายุ ………….……..ป เชื้อชาติ ……………………………………………….. สญัชาติ ………………………..……………….
ทีอ่ยูเลขที่………………………………………………………………………………..……หมูที่ ………………….…. ตรอก/ซอย ……………………………..……………………………………………………………………
ถนน ………………………………………………….…………..……… ต ําบล/แขวง ………………………………………………………….……..……. อ ําเภอ/เขต……………………………………………………………
จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………………….……………… โทรสาร ………………………………………………………..…………..
(2) ………………………………………………………………………………….……….… อายุ …………..…..ป เชื้อชาติ ………………………………..…………..……สัญชาติ ………….………………..……………
ทีอ่ยูเลขที่……………………………………………………………………………….…… หมูที่ ………………….. ตรอก/ซอย ……………………………………………………..……………………………………………..
ถนน …………………………………………………….………………… ต ําบล/แขวง ……………………………………………………………..……. อ ําเภอ/เขต………………………………………………………………
จังหวดั ………………………………………………………………………………………. โทรศัพท …………………………….……………………… โทรสสาร ………………………………………………………..………..

[14]  อื่น ๆ  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..
         …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..…….
                        ขาพเจาขอรับรองวารายการขางตนถูกตองและเปนความจริงทุกประการ

                                           (ลงลายมือชื่อ)…………………………………………………………………………….ผูประกอบการพาณิชยกิจ
                                                             (…………………………………………..…………………………..)

                                                                    บันทึกนายทะเบียนพาณิชย
รับจดทะเบียน ณ วันที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  (ลงลายมือชื่อ)………………………………………..…………………………………นายทะเบียนพาณิชย
                                                            (………………………………………..………………………………..)
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 
 

งานที่ให้บริการ การรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
พุทธศักราช 2475 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ในการรับช าระภาษีโรงเรือนและที่ดินจากทรัพย์สินที่เป็นโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่าง
อ่ืนๆและที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนนั้น โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนและวิธีการช าระภาษี 
  2. แจ้งให้เจ้าของทรัพย์สินทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) 
  3. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน(ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินและแจ้งการประเมิน
ภาษี (ภ.ร.ด.8) 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีทันที หรือช าระ
ภาษีภายในก าหนดเวลา) 
  6. กรณีที่เจ้าของทรัพย์สินช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน) ต้องช าระเงินเพ่ิมด้วย 
  7. กรณีที่ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

  
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 
 ขั้นตอน 

 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน 
(ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์  
 
 

 กองคลัง 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการทรัพย์สิน
ตามแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) และ
แจ้งการประเมินภาษี (ภายใน 30 วัน ตาม
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 
 

 กองคลัง 

3. เจ้าของทรัพย์สินมีหน้าที่ช าระภาษภีายใน 30 วัน 
นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีช าระภาษีเกิน 
30 วัน จะต้องช าระเงินตามอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด) 
 

 กองคลัง 

4. หากเจ้าของทรัพย์สินไม่พอใจการประเมินของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ภ.ร.ด.9) เพื่อขอให้พิจารณาการประเมิน
ใหม่ภายใน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 

 กองคลัง 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ 
(ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 

 กองคลัง 

 
 
ระยะเวลำ 
 ใช้ระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม ของทุกปี 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
 -เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน พร้อมส าเนาหลักฐานและลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่ 
 1. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 
 2. หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์โรงเรือนและที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน, ใบอนุญาตปลูกสร้าง, หนังสือสัญญาซื้อ
ขาย, หรือให้โรงเรือนฯ 
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 3. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ
ใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของฝ่ายสิ่งแวดล้อม, สัญญาเช่าอาคาร 
 4. หนังสือรับรองนิติบุคคล และงบแสดงฐานะการเงิน (กรณีนิติบุคคล) 
 5. ใบมอบอ านาจกรณีให้ผู้อื่นท าการแทน 
 6. อื่นๆ 
 
ค่ำธรรมเนียม 

 - ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าเหย โทรศัพท์ 034-968270 หรือเว็บไซต์ www.lumhoei.go.th 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 
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แบบแจงรายการเพื่อเสียภาษโีรงเรือนและท่ีดิน 
ประจําปภาษี ๒๕................................. 

ช่ือผูขอรับประเมิน ................................................................... โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสรางที่เปนกรรมสิทธิของผูยื่นต้ังอยูที่ 
สัญชาติ .............................. 
ถนน .................................... 
ใกลเคียงกับ ......................... 
อําเภอ .................................. 

อยูที่บานเลขท่ี ............................ 
ตรอก, ซอย ................................. 
ตําบล .......................................... 
จังหวัด ....................................... 

ถนน, ตรอก, ซอย ................................................................... 
ตําบล ...................................................................................... 
อําเภอ ..................................................................................... 
จังหวัด .................................................................................... 

                                                                     เทศบาล ........................................................... 
ขอยื่นรายการเพ่ือเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินตอ                                  ดังมีรายการตอไปน้ี  :- 
                                                                                           องคการบริหารสวนตําบล ............................. 
 

รายการ หลัง หอง  
สํานักงาน ............................................................................ 
แขวง ................................................................................... 
ภ.ร.ด.๒ ฉบับที่ .................................................................. 
          ไดรับบัญชีแสดงายการคารายปภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ประจําปภาษี ๒๕................. 
ตําบล ................................................................................... 
ไวจาก ...........................................................................แลว 
ลงช่ือ ...........................................................................ผูรับ 

............../ ................/ ................... 

ตึก 
เรือน 
โรง 
ตึกแถว 
โรงเรือนแถว 
แพ 
อื่น ๆ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
คําเตือนและคาํแนะนํา 

๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดินน้ีเรียกเก็บตามมาตรา ๑๙, ๒๐ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ 
๒. ผูใดไมยื่นแบบแจงรายการตอพนักงานเจาหนาที่ ภยในกําหนดเวลาตามประกาศของพนักงานเจาหนาที่มีความผิดตาม

มาตรา ๔๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐ บาท 
๓. แสดงรายการหรือใหถอยคําเทจ หรือพยานหลักฐานเท็จมาแสดง หรือโดยอุบายฉอโกง หรือโดยวิธีการอยางหน่ึงอยางใด 

เพ่ือจะหลีกเล่ียงการคํานวณคารายป แหงทรัพยสิน มีความผิดตามมาตรา ๔๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน หรือทั้ง
จํา ทั้งปรับ 

๔. ถาเปนผูทําการแทนผูอื่นตองมีใบมอบอํานาจตามกฎหมาย 
(มีตอหนาหลัง) 

ภ.ร.ด.๒ 
ภ.ร.ด.๘  เลขท่ี ................เลมที่................... 
ภ.ร.ด.๑๒ เลขท่ี ................เลมที่................... 

เลขรับที่ ................................................................ 
เลขประจําตําบลที่ ................................................ 
เลขประจําตําบล พ.ศ. กอนที่ ............................... 



คาเชาหรือประโยชนอยางอื่นที่อาจคิดเปนตัวเงินไดในปที่ลวงแลว (พ.ศ. .................................................) 
มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมทั้งป 

เลข 
ลําดับที่ 

โรงเรือนหรือ 
สิ่งปลูกสรางเลขที่ 

ที่อยู ถนน, 
ตรอก, ซอย 

บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. บาท สต. 

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

 
 
 



 
โรงเรือน 

 
รายการขอลดคารายปหรือคาภาษีโรงเรือน 

ขนาด ต้ังแต ถึง เปน
ตึกไม 

 
ช้ัน กวาง ยาว 

คาของ
สินคา(ดู
คําอธิบายขอ 
๘) 

 
คาของเครื่องจักร
ซึ่งใชในการ
อุตสาหกรรม 

 
วัน, เดือน, ป 
ที่โรงเรือน
สรางเสร็จ  

เหตุที่ลาออก วัน เดือน วัน เดือน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 



ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่น ๆ (ดูคําอธิบายขอ ๑๓) รายการเงินอื่นใดที่เรียกเก็บจากผูเชาหรือตกลง
ใหผูเชาเสียฝหผูอื่นนอกจากคาเชา (ดูคําอธิบาย

ขอ ๑๓) 
เนื้อที่ดิน คาเชาปละ 

ชองหนี้สําหรับเจาหนาที่กรอกเอง ชื่อและที่อยูของ
ผูใหเชา หรือผูเชา
คนหลังสุดในปที่

แลว รายการ ระยะเวลา บาท สต. ไร งาน วา 

ชื่อ
เจาของ
ที่ดิน 

เลขโฉนด เลขที่ดิน เลข
ระหวาง 

บาท สต. คารายปป
กอน 

ยอดเงินคาเชา
ที่เจาของแจง 

คาราย
ปปนี้ 

ยอดเงิน
หักลด 

คาภาษี คําสั่งของ
เทศมนตรีหรือ
กรรมการ....... 

คํา
วินิจฉัย
ของ
ศาล 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 
 



บันทึก 
 

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 



คําอธิบาย 

 
๕. ทรัพยสินที่ตองแจงรายการในแบบพิมพนี้คือ โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ทั้งส้ินที่ใหเชาท่ีทําการคาขายท่ีไวสินคา ที่

ประกอบการอุตสาหกรรม ที่ใหญาติ พอแม หรือผูอาศัย และที่ใชในกิจการอ่ืน ๆ ในปที่เพ่ิงลวงแลวเวนแตหลังใดที่อยูในลกัษณะ
ยกเวนตามมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ หรือมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

๖. โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางท่ีตองแจงรายการต้ังอยูในทองที่เขตเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลใดใหยื่นแบบแจงรายการตอ
พนักงานเจาหนาท่ีประจําเทศบาล หรือองคการบริหารสวนตําบลน้ัน ภายในกําหนดประกาศและผูรับประเมินควรไปยื่นดวยตนเอง
เพ่ือจะตองชี้แจงเพ่ิมเติมตามท่ีพนักงานเจาหนาท่ีตองการทราบ 

๗. ชองอัตราคาเชาเดือนละ ใหกรอกจํานวนเงินที่มีสัญญาหรือตกลงเรียกเก็บเปนคาเชาในปที่เพ่ิงลวงแลวจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูก
สรางอยางอ่ืน ๆ  กับท่ีดนิซึ่งใชตอเน่ืองรวมท้ังสวนควบ (ไมรวมเงินคาอ่ืน ๆ ที่เรยีกเกบ็ตามตาคําอธิบายขอ ๑๑ ) 

๘. คาของสินคา ใหกรอกจํานวนเงินซึ่งเปนคาของสินคาท้ังหมดท่ีเหลือเก็บอยูในโรงเรือนที่ทานทําการคาหรือไวสินคาของทานเอง 
๙. คาของเครื่องจักรกล โรงเรือนหลังใดไดติดต้ังสวนควบที่สําคัญ มีลกัษณะเปนเครื่องจักรกลไก เครื่องกระทําหรือเครื่องกําเนินสินคา

การอุตสาหกรรม เชน โรงเลื่อย โรงสี ฯลฯ ใหกรอกจํานวนเงินคํานวณเปนคาของสวนควบนั้น ๆ ไว 
๑๐. การลดหยอนคารายป โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน หอง หรือหลังใด ไดรับการลดหยอนคารายปตามมาตร ๑๑ (คารายป 

หมายความวา จํานวนเงิน ซึ่งทรัพยสินตาง ๆ สมควรจะใหเชาไดในปหนึ่ง ๆ ) เพราะถูกทําลาย รือ้ถอน ปลูกสรางใหมหรือติดต้ัง
สวนควบ หรือขอลดเงินคารายป เพราะวาง หรือซอมแซมสวนสําคัญ หรือตองการขอลดคารายป หรอืคาภาษีดวยเหตุใด ๆ กด็ี ให
กรอกรายการที่ขอลดในชองนี้และตองสงหลักฐานประกอบคําพรอมกับบัญชีนี้ ถาไมมีหลักฐานมาใหเพียงพอ พนักงานเจาท่ีอาจไม
พิจารณาลดใหเลยก็ได (เฉพาะโรงเรือนหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ ซึ่งเก็บของอยูเอง หรือใหผูแทนอยูเ ฝารักษา และซึ่งมิไดใชเปน
ที่ไวสินคาหรือประกอบการอุตสาหกรรม ไดรับการยกเวนตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรอืน และที่ดินแกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๔๗๕) 

๑๑. รายไดอยางอ่ืน ในปที่เพ่ิงลวงแลว ทานไดสัญญาหรือตกลงเรียกเก็บเงินอยางอ่ืนจากผูเชา หรือใหเชาจายใหผูอ่ืน นอกจากคาเชาปกติ 
เชนเงินกินเปลา (แปะเจ๊ียะ) คาภาษี  คาประกันไฟ คานํ้าประปา คาแรงไฟฟา คาต้ังสวม คาธรรมเนียมในการทําสัญญา คาเชาท่ีดิน 
เครื่องเรือน หรือของใชอ่ืน ๆ เปนจํานวนเงินเทาใด และมีกําหนดตองเสียอยางใด ใหกรอกไวในชองรายการเงินอ่ืนใด ที่เรียกเก็บ
จากผูเชา ฯ 

 ๑๒. คําวา “โรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ” คือโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน รวมทั้งท่ีดินที่ใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่ง   
       ปลูกสรางน้ัน ๆ อันตองเสียภาษีตามความในภาค ๑ แหงพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ๑๓. คําวา “ที่ดินซึ่งใชตอเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืน ๆ” หมายความวาท่ีดินซึ่งปลูกสรางโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง  
       อยางอ่ืน ๆ และบริเวณตองเนื่องกัน (สนาม สระน้ํา ที่วาง) ซึ่งปกติใชไปดวยกันกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางน้ัน ๆ 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ การรับช าระภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 

 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 

 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
  ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่
ในการรับช าระภาษีป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้เพ่ือการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอ่ืน 
หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ โดยมีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 
  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล) ประชาสัมพันธ์
ขัน้ตอนและวิธีการเสียภาษี 
  2. แจ้งให้เจ้าของป้ายทราบเพ่ือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) 
  3. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ภายในเดือนมีนาคม 
  4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีป้ายและแจ้งการประเมิน
ภาษีป้าย (ภ.ป.3) 
  5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับช าระภาษี (เจ้าของป้ายช าระภาษีทันที หรือช าระภาษี
ภายในก าหนดเวลา) 
  6. กรณีที่เจ้าของป้ายช าระภาษีเกินเวลาที่ก าหนด (เกิน 15 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการ
ประเมิน) ต้องช าระภาษีและเงินเพ่ิม 
  7. กรณีที่ผู้รับประเมิน(เจ้าของป้าย) ไม่พอใจการประเมินสามารถอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 
 ขั้นตอน 

 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.
1) ภายในเดือนมีนาคม  
 
 

 กองคลัง 

2. พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการป้ายตาม
แบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1)และแจ้งการ
ประเมินภาษี(ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539) 
 

 กองคลัง 

3. เจ้าของป้ายมีหน้าที่ช าระภาษีภายใน 15 วัน นับ
แต่ได้รับแจ้งการประเมิน (กรณีช าระเกิน 15 วัน 
จะต้องช าระเงินเพิ่มตามอัตราที่กฎหมายก าหนด) 
 
 

 กองคลัง 

4. หากเจ้ าของป้ ายไม่พอใจการประเมินของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น(ภ.ป.4) เพื่อขอให้พิจารณาการประเมิน
ใหม่ภายใน 30 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน 
 

 กองคลัง 

5. ผู้บริหารท้องถิ่นชี้ขาดและแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ 
(ภ.ป.5) (ภายใน 30 วัน ตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539) 
 

 กองคลัง 

 
 
ระยะเวลำ 
 ใช้ระยะเวลาเร่ิมตั้งแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
 -เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย พร้อมส าเนาหลักฐานและลง
ลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ได้แก่ 
 1. บัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน 
 2. สถานที่ตั้งหรือแสดงป้าย รายละเอียดเก่ียวกับป้าย วัน เดือน ปี ที่ติดตั้งหรือแสดง 
 3. หลักฐานการประกอบกิจการ เช่น ใบทะเบียนการค้า, ทะเบียนพาณิชย์, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
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 4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
 5. ใบเสร็จรับเงินภาษีป้าย (ถ้ามี) 
 6. ใบมอบอ านาจกรณีให้ผู้อื่นท าการแทน 
 7. อื่นๆ 
 
ค่ำธรรมเนียม 

 - ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าเหย โทรศัพท์ 034-968270 หรือเว็บไซต์ www.lumhoei.go.th 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

1. แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     
ตัวอย่างแบบยืน่ภาษีป้าย 

  
 

 

 

 
    ภ.ป. 1 

           แบบแสดงรายการภาษีป้าย 
          ประจ า        พ.ศ. 25..................... 
            ช่ือเจา้ของป้าย...................................................................................... 

         เลขท่ี...............................ตรอก, ซอย...........................................................ถนน......................................................................หมู่ท่ี................................................... 
         แขวง..............................................................เขต..................................................................กรุงเทพมหานคร                                   โทรศพัท.์................................. 
         ขอยืน่แบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ี  ณ .................................................................... ตามรายการต่อไปน้ี 

 1 2 3 4 5 6   
ประ ขนาดป้าย  ซ.ม. เน้ือท่ีป้าย จ านวน ขอ้ความหรือภาพหรือเคร่ืองหมายท่ีปรากฏ สถานท่ีติดตั้งป้ายและวนัติดตั้ง  (แสดงป้าย) 

หมายเหต ุเภท     ตาราง ซ.ม. ป้าย ในป้ายโดยยอ่ ถนน, ตรอก, ซอย, แขวง, เขต, 
ป้าย กวา้ง ยาว       สถานท่ีใกลเ้คียงหรือระหวา่ง ก.ม.ท่ี 
(-1-) ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 

มีอกัษร ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 
ไทยลว้น ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 

(-2-) ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 
มีอกัษร ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................ ................................................................................................ ............................................ 
ไทยปน ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 
อกัษร ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 

ต่างประเทศ ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 
หรือ ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 

เคร่ืองหมาย ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 
(-3-) ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 

ป้ายท่ีไม่มี ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 
อกัษรไทย ...................... ...................... .......................... .................... ............................................................................................. ............................................................................................... ........................................... 

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

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีแจง้ไว ้ ในแบบน้ีถูกตอ้งและครบถว้นตามความจริงทุกประการ 

 

 
          วนัท่ี..........................เดือน...................................................................พ.ศ...................... 

 

 
                              ลงช่ือ.......................................................................เจา้ของป้าย                   มาขอรับแบบยื่นภาษีป้าย ได้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 
 

งานที่ให้บริการ การรับช าระภาษีบ ารุงท้องที่ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. กองคลัง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
  
 ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน 
ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบ ารุงท้องที่ ได้แก่ พ้ืนที่ดิน และพ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีมีน้ าด้วย โดยไม่เป็นที่ดินที่
เจ้าของที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรืออยู่ในเกณฑ์ลดหย่อนผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ คือ ผู้ที่เป็นเจ้าของ
ที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใด มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ส าหรับปีนั้น 
  
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

 
ขั้นตอน 

 

  
หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

กรณีมีกำรยื่นแบบแสดงรำยกำร (ภ.บ.ท.5)ซึ่งต้องยื่นใหม่     กองคลัง 
ทกุ 4 ปี/คร้ัง (ภำยในเดือนมกรำคม) 
1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) 
2. เจ้าหน้าที่รับแบบยื่น ภ.บ.ท.5 และตรวจสอบเอกสารกับข้อมูล 
ใน ผ.ท.4 และ ผ.ท.5 
3. ค านวณค่าภาษีบ ารุงท้องที่จากหน่วยราคาปานกลางที่ดินและ 
ประเมินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ 
4. แจง้การประเมิน (ภ.บ.ท.5) 
5. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน 
ค่าภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11) 
 ส ำหรับกำรช ำระภำษีในรอบ 3 ปีถัดไป 
1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดิน แจ้งชื่อ – สกุล ให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเอกสารกับข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน (ผ.ท.4) 
2. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบ ารุงท้องที่ช าระเงิน และรับใบเสร็จรับเงิน (ภ.บ.ท.11) 
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ระยะเวลำ 
 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 3  วัน 

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
 1. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบ ารุงท้องที่ปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.11) 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 
 3. ส าเนาโฉนดที่ดิน 
 4. หลักฐานการท าประโยชน์ในที่ดิน (ถ้ามี)                                 กรณียื่นใหม่          
 5. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
 6. หนังสือสัญญาซื้อขาย 
 
ค่ำธรรมเนียม 
อัตราภาษีบ ารุงท้องที่ก าหนดไว้ในบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แบ่งเป็น 34 อัตรา  
ราคาปานกลางที่ดินเกินไร่ละ 30,000 บาท ให้เสียภาษีดังนี้ ราคาปานกลางของที่ดิน 30,000 บาทแรก 
เสียภาษี 70 บาท 
ส่วนที่เกิน 30,000 บาท เสียภาษี 10,000 บาท ต่อ 25 บาท 
ประกอบด้วย – ไม้ล้มลุก(ตนเอง)  5  บาท 
        - ไม้ล้มลุก(ให้เช่า) 11 บาท 
        - ไม้ยืนต้น  22  บาท 
        - ที่ดินว่างเปล่า 44  บาท  
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าเหย โทรศัพท์ 034-968270 หรือเว็บไซต์ www.lumhoei.go.th 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

1. แบบแจ้งรายการช าระภาษีบ ารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) 

 

 

 

 

 



29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 

(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 
 

งานที่ให้บริการ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย  
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย และสถานศึกษาในสังกัด 
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย) 

 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. กองการศึกษา 
2. ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 
 การจัดการศึกษาเป็นการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง 
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
 
       กำรรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษำ 
 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา  และการ
จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็ก เข้าเรียนใน
สถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรในวัยเรียนของเขตพื้นที่จากข้อมูลกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาที่จะเข้าเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 
 3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
 4. สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ นโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการรับนักเรียน 
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 5. สถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน และวิธีการรับ
นักเรียน ให้ผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ 
 6. คณะกรรมการรับนักเรียนด าเนินการรับสมัครนักเรียน คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน และก ากับดูแลให้การรับ
นักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค 
    (1) ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถด้านวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มจ านวน
ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก 
    (2) กรณีรับสมัครนักเรียนรอบแรกแล้วยังไม่ครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน ให้สามารถรับนักเรียน
เพิ่มเติมจนครบจ านวนได้ 
 
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 
 ขั้นตอน 

 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ 
รายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนและ 
มีหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ 
(ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี) 
 

 กองการศึกษา 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ 
ข้อมูลประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่ 
ที่จะเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
 

 กองการศึกษา 

3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
และประชุมชี้แจงผู้เก่ียวข้องให้ทราบถึง 
แนวทางการรับนักเรียนและวิธีการรับ 
(ระยะเวลา 3 วัน) 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 

4. สถานศึกษาแจ้งประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้ปกครองทราบ แนวการรับนักเรียน และวิธีการ 
รับนักเรียน 
(ระยะเวลา 2 เดือน) 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 

5. สถานศึกษาด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
และด าเนินการคัดเลือกนักเรียน 
(ระยะเวลา 1 เดือน) 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 

6. สถานศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการ 
คัดเลือก 
(ระยะเวลา 7 วัน) 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
         1. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร และส าเนา จ านวน 1 ชุด โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (1) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท าขึ้นในลักษณะเดียวกัน 
   (๒) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสารตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ได้  
   (3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือองค์กรเอกชนท าบันทึก
แจ้งประวัติบุคคล ตามแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานที่จะน ามาลงหลักฐานทางการศึกษา 
   (4) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียนหรือผู้ที่
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน ามาลงหลักฐาน
ทางการศึกษา 
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 3. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้น าใบเปลี่ยนตัวจริงและส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 4. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร ขนาดและจ านวนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 5. เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มี 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองการศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

ใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 
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แบบแสดงรายการท่ีดิน 
เพ่ือช าระภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ประจ าปี พ.ศ. ................ถึง ปี พ.ศ. ............... 

หน่วยท่ี............................................ 
เลขส ารวจท่ี..................................... 
หมู่ท่ี...........ต าบล............................ 

ช่ือผูช้ี้เขต/ผูย่ื้น................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี............หมู่ท่ี............ถนน.................................... 
ตรอก/ซอย.....................................ต าบล.................................. 
อ าเภอ.........................จงัหวดั............................โทร................ 

สุขาภิบาล......................................................................... 
เทศบาล............................................................................. 
อ าเภอ............................................................................... 
จงัหวดั.............................................................................. 

ช่ือเจา้ของท่ีดิน............................................................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี...........หมู่ท่ี................ถนน..................................... 
ตรอก/ซอย..............................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ.....................................จงัหวดั..................โทร................... 

ขา้พเจา้เป็นเจา้ของท่ีดินในจงัหวดัน้ีรวม ............แปลง  และไดร้ับการลดหยอ่นไวแ้ลว้ท่ีอ าเภอ........................  จ านวน.......... จึงขอลดหยอ่นในคร้ังน้ีเพราะใชเ้ป็นท่ีดิน...................จ านวน................ 

รายการทีดิน ลกัษณะการท าประโยชน์ 

แปลง
ท่ี 

ประ  ระ เลข ช่ือผูถื้อ สถานท่ีตั้ง 
ของท่ีดิน 
หมู่ท่ี/ต าบล 

ตั้งอยู ่
หน่วย 
ท่ี 

ราคา 
ปาน 
กลาง 

(ไร่ล่ะ) 

จ านวนเน้ือท่ีดิน 

ไร่ งาน วา 

ท่ีอยูอ่าศยั เล้ียงสตัว ์ ประกอบกสิกรรม 
ไมล้ม้ลุก 

ไมยื้นตน้ 

ตามควร 
ประโยชน์ 
หรือไม่ท า 
ท่ีวา่งเปล่า 

อ่ืนๆ 
(ระบุ) 

ตาม๘(๘) 
ช าระภาษี 
ไม่ตอ้ง 
ท่ีดินท่ี 

กรรมสิทธ์ิร่วม ท่ีดิน วาง 
ท่ี 

เภท  
ท่ีดิน  

จ านวนเน้ือท่ีดิน 

วา งาน ไร่ 

ภ.บ.ท.๕ 

หมายเลขทะเบียนรับยื่น 

ส่วนน้ีส าหรับเจา้พนกังานกรอก 

หมายเลขทะเบียนท่ีดิน 

....................../...................... 
วนัท่ี........ ./............./............. 

....................../...................... 
วนัท่ี........ ./............./............. 

รายการคิดค านวนภาษี 

ไดร้ับ 
ลดหยอ่น 

เน้ือท่ีดินท่ี 
ตอ้งช าระภาษี 

อตัรา 
ภาษีไร่ล่ะ เงินภาษี 

ไร่ งาน วา ไร่ งาน วา บาท บาท 

รวมเน้ือท่ีดิน 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความตั้งตน้  ถูกตอ้งและครบถว้น 
ตามความจริงทุกประการ 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้ ถูกตอ้งและครบถว้น 
ตามความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ............................................................... ผูย่ื้น 

วนัท่ี................/.................../...................  

ลงช่ือ ..................................................ผูช้ี้เขต 

วนัท่ี................/.................../...................  

ตรวจถูกตอ้งแลว้ 

วนัท่ี................/.................../...................  

ลงช่ือ ............................................................... ผูย่ื้น 
ลงช่ือ .................................................เจา้พนกังานส ารวจ 

วนัท่ี................/.................../...................  

วนัท่ี................/.................../...................  

ลงช่ือ .................................................เจา้พนกังานประเมิน 

รวมเน้ือท่ีดิน รวมเงิน 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 

งำนที่ให้บริกำร กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย  

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. ส่วนสวัสดิการสังคม 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 มาลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่ อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

หลักเกณฑ์ 
 

 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
(3) มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียน และยื่นค าขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์ 

กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(4) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์ 

กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับบ านาญ เบี้ยหวัด บ านาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ใน
สถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจ า หรือผลประโยชน์
อย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจ า ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตาม ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุจะต้องแสดงความประสงค์ขอรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับเงินสดด้วยตนเอง หรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
  (2) โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มิสิทธิ หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับ
มอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
 

วิธีกำร 
1. ผู้ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณถัดไป ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลัก 

ฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด ด้วย
ตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการได้ 
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2. กรณีผู้สูงอายุที่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่าน 
มาให้ถือว่าเป็นผู้ได้ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบนี้แล้ว 

3. กรณีผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต้องไป 
แจ้งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

 ขั้นตอน 
 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ที่ ประสงค์จะขอรับ เบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอายุ ใน
ปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา 10 นาที (ระบุระยะเวลาจริงที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ) 
 

 ส่วนสวัสดิการสังคม 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระยะเวลา 10 นาที (ระบุระยะเวลาจริงที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ) 
 

 ส่วนสวัสดิการสังคม 

3. ออกใบลงทะเบียน ตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียน
ให้ผู้ขอลงทะเบียนหรือผู้รับมอบอ านาจ 
ระยะเวลา 10 นาที (ระบุระยะเวลาจริงที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ  

 ส่วนสวัสดิการสังคม 

 
 

  
    
    
  
ระยะเวลำ 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30  – 16.30 น. ใช้
ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาที ต่อราย และ (องค์การบริหารส่วนต าบล าเหย) จะปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิภายใน 
15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 
 

  
          
เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดังนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
พร้อมส าเนา                 จ านวน 1 ชุด 

(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา                จ านวน 1 ชุด  
 

 
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ย 

ยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)        จ านวน 1 ชุด 

เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
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(4) บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ 
(กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)    จ านวน 1 ชุด 

(5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์
ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคารของผู้รับมอบอ านาจ)  จ านวน 1 ชุด 

 
ค่ำธรรมเนียม 

-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน คัดค้านได้ที่ ส่วนสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย โทร 034-968270 หรือ www.Lumhoei.go.th   
 
 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอรม์และกำรกรอกข้อมูล 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ......... 
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ทะเบียนเลขท่ี................./.......... 

แบบค ำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ......... 
หมำยเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ตอ้งการออก และท าเครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
ผู้ยื่นค าขอฯ [   ] แจ้งด้วยตัวเอง    [   ] ผู้ยื่นค าขอฯ แทนตามหนังสือมอบอ านาจ  เกี่ยวข้องเป็น............................กับ
ผู้สูงอายุท่ีขอขึ้นทะเบียน ช่ือ – สกุล................................................................................เลขประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ 
--–-ที่อยู่.............................................................................................................. 
...................................................................................................................โทรศัพท์............................................................... 
 

                                       เขียนที่........................... 
                                 วันที่................เดือน...........................พ.ศ......... 
              
 ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ช่ือ...............................................................นามสกลุ....................................... 
เกิดวันที่..................เดือน...........................พ.ศ................อายุ..............ปี  สัญชาติ............................................................. 
มีชื่ออยู่ในส าเนาทะเบยีนบ้านเลขที่.............หมู่ที่...............ซอย...................ถนน............................................................... 
ต าบล..............................อ าเภอ........................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี.....................โทรศัพท์.............. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้สูงอายุท่ียื่นค าขอ  --- - 

สถานภาพสมรส  โสด    สมรส   หม้าย   หย่าร้าง  แยกกันอยู ่   อื่นๆ.................................................. 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้...............................................................โทรศัพท์............................................................... 
เกี่ยวข้องโดยเป็น   บิดา – มารดา    บุตร   สาม-ีภรรยา   พีน้อง   อื่นๆ.................................................. 
 ได้รบัเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ ได้รบัการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  
 ย้ายภูมลิ าเนาเข้ามาอยู่ใหม่เมือ่........................................................................  
 มีความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผู้สูงอาย ุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.........  โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1วิธี) 
  รับเงินสดด้วยตนเอง    รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ดร้ับมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ/ผู้ดูแล          

 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มสีิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลทีไ่ดร้ับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ/
ดูแล   
พร้อมแนบเอกสำร  ดังน้ี 

   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหนว่ยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน 

   ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร(ในกรณผีู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพผูสู้งอายุผ่านธนาคาร) 
   หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ   

      ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคณุสมบัติครบถ้วน ไมไ่ด้เปน็ผู้รับบ านาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจากหน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
(ลงช่ือ)................................................................ผู้ยื่นค าขอ (ลงช่ือ).............................................เจ้าหน้าทีผู่้รับจดทะเบียน 

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

 

 

.
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับลงทะเบียน                          เรียน    
คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบตัิ                      ได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติหมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน      --

–-  ของ                 นาย/นาง/นางสาว
..............................................................แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบตัิ
ครบถ้วน     เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ     ดังนี ้                                                                
............................................................................................. 

(ลงช่ือ).............................................................................. 

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

เจ้าหน้าท่ีผูร้ับลงทะเบียน 

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ     เรียน  
นายก...........................................       คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัตไิดต้รวจสอบแล้ว   มีความเห็นดังนี ้                                           
 สมควรรับขึ้นทะเบียน    ไมส่มควรรับขึ้นทะเบยีน 

กรรมการ (ลช่ือ)...........................................................  

                  (                                            )              
กรรมการ (ลงช่ือ)......................................................... 

                   (                                            )                                                                                  

กรรมการ (ลงช่ือ).......................................................... 

                    (                                          ) 

ค ำสั่ง 

 รับขึ้นทะเบียน      ไม่รบัขึ้นทะเบียน       อื่นๆ......................................................................................................... 

 

                     (ลงช่ือ).............................................................................                                                                             
นายกเทศมนตรี/นายก อบต.................................................................................                                                        

วัน/เดือน/ปี...................................................... 

  

 

 

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผูสู้งอายุที่ยื่นค าของลงทะเบียนเก็บไว้)
  

.................................................................................................................................................................................................    
                                                                                                                                                                                                       
ยื่นแบบค าขอลงทะเบียนเมื่อวันท่ี..................เดือน...........................................  พ.ศ................... 
 การลงทะเบยีนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจ าปีงบประมาณของปีถัดไป  โดยจะเริม่รับเงนิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ตั้งแต่เดือน ตลุาคม (ของปีถัดไปเป็นต้นไป) กรณีผู้สูงอำยุย้ำยท่ีอยูไ่ปอยู่ท่ีอื่นในระหว่ำงปีงบประมำณน้ัน จะต้องไปยื่นค ำขอ
ลงทะเบียนก่อนสิ้นปีงบประมำณหรือภำยใน เดือนพฤศจิกำยนของปีงบประมาณนั้น เพื่อรักษาสิทธิให้ต่อเนื่องในการรับเงินเบีย้
ยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณของปีถัดไป 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

                                     เขียนที่ ................................................................ 
 

                        วันท่ี................เดือน.............................พ.ศ............ 
 
 โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..............................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประชาชนเลขที.่.................................................... ออกให้  
ณ ....................................................เมื่อวันท่ี..........................................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่ ....................ตรอก/ซอย
........................................................ถนน..................................................หมู่บ้าน/ชุมชน...................................... 
ต าบล............................อ าเภอ........................จังหวัด....................................... 
 ขอมอบอ านาจให้..............................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประชาชนเลขท่ี..................................................ออก ให้  
ณ..........................................................เมื่อวันท่ี..............................................................อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่
.......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.......................................แขวง/ต าบล.......................................... 
เขต/อ าเภอ.............................................................จังหวัด............................................... 
 
 เป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนข้าพเจ้า  ในกิจการดังต่อไปนี ้

(   ) ยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบีย้ยังชีพผู้สูงอายุ  
(   ) รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ ด้วยเงินสด 

(   ) รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ โดยโอนผ่านบญัชีธนาคารผู้รับมอบอ านาจ 

(   ) เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับโอนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูส้งูอายุ 
 

 ข้าพเจ้าขอรับผดิชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสอืมอบอ านาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วย
ตนเองทั้งสิ้น 

 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์น้ิวมือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 
 

   ลงช่ือ.......................................................................ผู้มอบอ านาจ 

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

 
  ลงช่ือ......................................................................ผูร้ับมอบอ านาจ 

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

 
   ลงช่ือ.....................................................................พยาน 

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

   ลงช่ือ.....................................................................พยาน 

  (....................................................................) 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 

งำนที่ให้บริกำร กำรลงทะเบียนและย่ืนค ำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิกำร 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย  

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. ส่วนสวัสดิการสังคม 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553  ก าหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้คนพิการ ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเงินเบี้ย
ความพิการในปีงบประมาณถัดไป ณ ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิล าเนา หรือสถานที่ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

หลักเกณฑ์ 
 

 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
(3) มีบัตรประจ าตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการของสถานสงเคราะห์ของรัฐ 

 ในการยื่นค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการจะต้องแสดงความประสงค์รับเงินเบี้ย
ความพิการโดยรับเงินสดด้วยตนเอง หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทน.โดย
ชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี 
 

 ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถให้ผู้แทน  
โดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี ยื่นค าขอแทนโดยแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 1.คนพิการ ที่จะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในปีงบประมาณถัดไป ให้คนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สถานที่
และภายในระยะเวลา ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด 
 2.กรณีคนพิการที่ได้รับเงินเบี้ยความพิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณที่ผ่านมาให้ถือว่าเป็นผู้ได้
ลงทะเบียนและยื่นค าขอรับเบี้ยความพิการตามระเบียบนี้แล้ว 
 3.กรณีคนพิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการได้ย้ายที่อยู่ และยังประสงค์จะรับเงินเบี้ยความพิการต้องแจ้งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไป 
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ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

 ขั้นตอน 
 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ ที่ ป ร ะ ส ง ค์ จ ะ ข อ รั บ เ บี้ ย ค ว า ม พิ ก า ร ใ น
ปีงบประมาณถัดไปหรือผู้รับมอบอ านาจ ยื่นค าขอ
พร้อมเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา 10 นาที (ระบุระยะเวลาจริงที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ) 
 

 ส่วนสวัสดิการสังคม 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอลงทะเบียน และ
เอกสารหลักฐานประกอบ 
ระยะเวลา 10 นาที (ระบุระยะเวลาจริงที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ) 
 

 ส่วนสวัสดิการสังคม 

3. ออกใบลงทะเบียน ตามแบบยื่นค าขอลงทะเบียน
ให้ผู้ขอลงทะเบียน 
ระยะเวลา 10 นาที (ระบุระยะเวลาจริงที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้บริการ  

 ส่วนสวัสดิการสังคม 

 
 

  
    
    
  
ระยะเวลำ 
 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 30 พฤศจิกายน ของทุกปีทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา  08.30 – 16.30 น. ใช้
ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 30 นาที ต่อราย และ (องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย) จะปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
ภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทะเบียน 
 

  
          
เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดังนี้ 

(1) บัตรประจ าตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พร้อมส าเนา                 จ านวน 1 ชุด 

(๒) ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา                จ านวน 1 ชุด            
(3) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา (กรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับเงินเบี้ย 

ยังชีพความพิการผ่านธนาคาร)       จ านวน 1 ชุด 
         (4)บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้ ดูแลคนพิการ 
ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี (กรณียื่นค าขอแทน)   จ านวน 1 ชุด 

(5) สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้ดูแลคนพิการ ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล แล้วแต่
กรณี         จ านวน 1 ชุด 

ในกรณีที่คนพิการเป็นผู้เยาว์ซึ่งมีผู้แทนโดยชอบ คนเสมือนไร้ความสามารถหรือคนไร้ความสามารถ  ให้ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล แล้วแต่กรณี การยื่นค าขอแทนต้องแสดงหลักฐานการเป็นผู้แทนดังกล่าว 
 

เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
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ค่ำธรรมเนียม 

-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน คัดค้านได้ที่ ส่วนสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย โทร 034-968270 หรือ www.Lumhoei.go.th 
 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มและกำรกรอกข้อมูล 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lumhoei.go.th/
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ทะเบียนเลขท่ี..................../............ 
แบบค ำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบ้ียควำมพิกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ................... 

เฉพาะกรณีคนพิการมอบอ านาจให้บุคคลอื่นมายื่นค าขอลงทะเบยีนแทน : ผู้ยื่นค าขอฯ แทน ตามหนังสือมอบอ านาจ เกี่ยวข้องกับคนพกิารที่
ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น    บิดา – มารดา    สามี – ภรรยา    พี่น้อง    ผู้ดูแลคนพิการ   อื่น ๆ (ระบุ)............................ 
ลงทะเบียน ช่ือ – สกุล ( ผู้รับมอบอ านาจ)..................................................................................................................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชนผู้รบัมอบอ านาจ      ⃞ -     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞-     ⃞     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞     ⃞ -     ⃞  ที่อยู่........................................................ 
......................................................................................................................................โทรศัพท์...................................................................... 

                          ข้อมูลคนพิกำร 
เขียนที.่....................................................................... 

วันท่ี.................เดือน.............................................. พ.ศ. ...................    
         ค าน าหน้านาม    เด็กชาย    เด็กหญิง    นาย    นาง   นางสาว   อื่นๆ ( ระบุ)...... 

ช่ือ..................................................................................นามสกลุ.................................................................................... 
เกิดวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. .................อายุ................ปี สัญชาติ..............มีช่ืออยู่ในส าเนาทะเบียนบ้าน      
เลขท่ี.................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย..................................ถนน...............หมู่บ้าน/ชุมชน.......................................... 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย์.......................................................โทรศัพท์............................................................................................. 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนของคนพิการที่ยื่นค าขอ        ⃞ -     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞     ⃞     ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞     ⃞ -     ⃞  
 

ประเภทคนพิการ      ⃞  ความพิการทางการเห็น             ⃞  ความพิการทางสติปญัญา 
                 ⃞  ความพิการทางการได้ยินหรอืสื่อความหมาย  ⃞  ความพิการทางการเรยีนรู ้
                    ⃞  ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ⃞  ความพิการทางออทิสติก 
                    ⃞  ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม     
สถานภาพสมรส          ⃞  โสด       ⃞  สมรส       ⃞   หม้าย        ⃞   หย่าร้าง        ⃞  แยกกันอยู่         ⃞   อื่นๆ....................... 
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้............................................................โทรศัพท์.......................................................... 
ข้อมูลทั่วไป  :  สถานภาพรบัสวสัดิการภาครัฐ       ⃞  ยังไมเ่คยได้รับเบี้ยยังชีพ      ⃞  เคยไดร้ับ (ย้ายภมูลิ าเนา)เข้ามาอยู่ใหม ่
 เมื่อ........................................................................................... 
       ⃞  ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ             ⃞  ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์           ⃞   อื่นๆ (ระบุ)............. 
       ⃞  ไม่สามารถใช้ชีวิตประจ าวนัด้วยตนเอง      ⃞  มีรายไดไ้ม่เพยีงพอแก่การยังชีพ       ⃞  ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
       ⃞  มีอาชีพ (ระบุ)........................................................ รายไดต้่อเดือน (ระบุ)..................................................(บาท) 
            มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชัพความพิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ............. โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี) 
       ⃞  รับเงินสดด้วยตนเอง         ⃞  รับเงินสดโดยบคุคลทีไ่ด้รบัมอบอ านาจจากผูม้ีสิทธิ 
       ⃞  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูม้ีสิทธิ      ⃞  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจจากผู้มีสิทธิ 
ธนาคาร....................................................  สาขา...............................เลขบัญชี       ⃞      ⃞     ⃞ -     ⃞ -      ⃞     ⃞      ⃞     ⃞     ⃞ -      ⃞ 
พร้อมแนบเอกสำร ดังน้ี 
       ⃞  ส าเนาบัตรประจ าตัวคนพิการ หรือ ส าเนาบัตรอื่นท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย 
       ⃞  ส าเนาทะเบียนบา้น 
       ⃞  ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณผีู้รับเงินเบี้ยความพกิารประสงค์ขอรับเงินฝากธนาคาร) 
       ⃞  หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณียื่นค าขอฯ แทน) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
(ลงช่ือ).........................................ผู้ยื่นค าขอ  (ลงช่ือ).............................................เจ้าหน้าท่ีผู้รับจดทะเบียน 
    (...............................................)          (...................................................) 
หมำยเหตุ  : ให้ขีดฆ่าข้อความทีไ่ม่ต้องการออก และท าเครื่องหมาย √ ในช่อง       ⃞  หน้าข้อความทีต่้องการ 
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ความเห็นเจ้าหน้าที่ผูร้ับลงทะเบียน 
เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัติ 
         ได้ตรวจสอบคุณสมบตัิหมายเลขบตัรประจ าตัวประชาชน 
นาย / นาง / นางสาว /................................................................... 
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
       ⃞ -       ⃞     ⃞     ⃞     ⃞ -      ⃞     ⃞     ⃞     ⃞     ⃞ -      ⃞     ⃞ -      ⃞    แล้ว 
 
        ⃞ เป็นผู้มีคณุสมบัตคิรบถ้วน    
       ⃞ เป็นผู้ที่ขาดคณุสมบัต ิ
............................................................................................ 
……………………………………………………………………………….. 
 
 

(ลงช่ือ)........................................................................... 
(.........................................................................) 

เจ้าหน้าท่ีผู้ทีร่ับจดทะเบียน 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัต ิ
เรียน นายกเทศมนตรี / นายก อบต
........................................ 
       คณะกรรมการตรวจสอบคณุสมบัตไิด้ตรวจสอบแล้วมี
ความเห็นดังนี ้
       ⃞ สมควรรับลงทะเบยีน        ⃞ ไม่สมควรรับลงทะเบียน 
 
 
กรรมการ (ลงช่ือ).............................................................. 
                        (...................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ)............................................................. 
                         (.................................................) 
 
กรรมการ (ลงช่ือ)............................................................ 
                         (................................................) 
 
 

ค าสั่ง 
         ⃞ รับลงทะเบียน        ⃞ ไม่รับลงทะเบียน        ⃞ อื่น ๆ 
............................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
   
                                                          (ลงช่ือ) .................................................................... 
                                       นายกเทศมนตรี / นายก อบต. ............................................................................... 
                                                          วันท่ี / เดือน / ปี ............................................................ 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
         ที่ .................................................................. 

วันท่ี................เดือน......................................พ.ศ. ................... 
                    โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร.................................................................... 
เลขท่ี................................ ออกให้ ณ...............................เมื่อวันท่ี...................................อยู่บ้านเลขท่ี............................................... 
หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย..................................ถนน...................หมู่บ้าน/ชุมชน................................................................... 
ต าบล.........................................อ าเภอ.............................................................จังหวัด................................................................... 
                       ขอมอบอ านาจให้ ..........................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...................................................................... 
เลขท่ี................................ ออกให้ ณ...........................เมื่อวันที่...................................อยู่บ้านเลขท่ี............................................... 
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................หมู่บ้าน/ชุมชน................................................................... 
ต าบล.........................................อ าเภอ.............................................................จงัหวัด................................................................... 
                        เป็นผู้มีอ านาจ............................................................................................................แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
                        ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือมอบอ านาจนี้เสมือนว่า  ข้าพเจ้าได้
กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น 
  เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้  ลงลายมือช่ือ/ลายพิมพ์น้ิวมือ  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 
                ลงช่ือ..........................................ผู้มอบอ านาจ 
             (............................................) 
          
        ลงช่ือ............................................ผู้รับมอบอ านาจ 
              (............................................) 
 
         ลงช่ือ...................................................พยาน 
                  (...........................................) 
 
        ลงช่ือ...................................................พยาน 
                 (...........................................) 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 

งำนที่ให้บริกำร กำรขอรับกำรสงเครำะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ส่วนสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย  

 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. ส่วนสวัสดิการสังคม 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ผู้ป่วยเอดส์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบ และมีความประสงค์จะขอรับการ
สงเคราะห์ให้ยื่นค าขอต่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนมีผู้ล าเนาอยู่ กรณีไม่สามารถเดินทางมายื่นค าขอรับการสงเคราะห์ด้วย
ตนเองได้จะมอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
 

หลักเกณฑ์ 
 

 ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินสงเคราะห ์ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(2) เป็นผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและท าการวินิจฉัยแล้ว 
(3) มีภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน 
(4) มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือถูกทอดทิ้ง หรือขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถ 

ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ 
 ในการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า หรือผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือผู้ที่อาศัย
อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการเข้าถึงบริการของรัฐเป็นผู้ได้รับการพิจารณาก่อน 
 

วิธีกำร 
1. ผู้ป่วยเอดส์ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ที่ท า 

การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยตนเองหรือ มอบอ านาจให้ผู้อุปการะมาด าเนินการก็ได้ 
2. ผู้ป่วยเอดส์รับการตรวจสภาพความเป็นอยู่ คุณสมบัติว่าสมควรได้รับการสงเคราะห์หรือไม่ 

 โดยพิจารณาจากความเดือดร้อน เป็นผู้ที่มีปัญหาซ้ าซ้อน หรือเป็นผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารยากต่อการ
เข้าถึงบริการของรัฐ 

3. กรณีผู้ป่วยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพย้ายที่อยู่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามนัยแห่งระเบียบ ต้องไปยื่น 
ความประสงค์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ที่ตนย้ายไปเพื่อพิจารณาใหม่ 
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เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยงัชีพผูป้่วยเอดส์ ดังนี ้                                         
1. ใบรับรองแพทย์พร้อมส าเนา      จ านวน 1 ชุด     
2. ทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา      จ านวน 1 ชุด                 
3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนา  

             (กรณีที่ก าหนดให้เข้าบัญชีเงินฝาก)      จ านวน 1 ชุด       
4.บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมส าเนาของผู้รับมอบ

อ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน)      จ านวน 1 ชุด 
5. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมส าเนาของผู้รับมอบอ านาจ    

     (กรณีที่ก าหนดให้เข้าบัญชีของผู้รับมอบอ านาจ)    จ านวน 1 ชุด 
        
ค่ำธรรมเนียม 

-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับลงทะเบียน 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน คัดค้านได้ที่  ส่วนสวัสดิการสังคม 
องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย โทร 034-968270 หรือ www.Lumhoei.go.th          
                                                                                             
ตัวอย่ำงแบบฟอร์มและกำรกรอกข้อมูล 

แบบค าขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรหลกัฐำนประกอบ 
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ทะเบียนเลขท่ี….................../.............. 

 

แบบค ำขอข้ึนทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ................... 
 

ผู้ยื่นค ำขอฯ          [    ]  แจ้งด้วยตนเอง 
  [    ]  ผู้ยื่นค ำขอฯ  แทนตำมหนังสือมอบอ ำนำจ  เกี่ยวข้องเป็น........................กับผู้ป่วยเอดส์ที่ขอข้ึนทะเบียน 
ช่ือ – สกุล.....................................................เลขประจ ำตัวประชำชน  .............................................................................................. 
ที่อยู่............................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์..................................................... 

เขียนที่............................................................. 
วันท่ี.......................เดือน....................................พ.ศ. ..................... 

 ด้วยข้ำพเจ้ำ  (นำย/นำง/นำงสำว)  ชื่อ...........................................นำมสกุล.............................................................. 
เกิดวันที.่.....................เดือน........................................ พ.ศ.  ................อำยุ..............ปี  สญัชำติ...................................................... 
มีชื่ออยู่ในส ำเนำทะเบยีนบ้ำนเลขที่..................หมู่ที.่................ตรอก/ซอย...................................................................................... 
ถนน...........................................................ต ำบล/แขวง.................................................อ ำเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์............................................โทรศัพท์.............................................................. 

หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ป่วยเอดส์ที่ยื่นค ำขอ  □ .................................................................................... 

สถำนภำพสมรส     □  โสด   □   สมรส     □ หม้ำย      หย่ำร้ำง      แยกกันอยู่       □ อื่นๆ  ..................................... 
บุคคลอ้ำงอิงที่สำมำรถติดต่อได…้…………………………………………….โทรศัพท์........................................................................ 

เกี่ยวข้องโดยเป็น  □  บิดำ-มำรดำ      □ บุตร       □ สำมี-ภรรยำ       □  พี่น้อง       □ อื่นๆ.............................................. 

สถำนภำพรับสวัสดิกำรภำครัฐ     □   ยังไม่ไดร้ับกำรสงเครำะหเ์บีย้ยังชีพ       □   อยู่ในบัญชีส ำรองสงเครำะหเ์บี้ยยังชีพ 
 มีควำมประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ................ โดยวิธีดังต่อไปนี้  (เลือก  1  วิธี) 

□ รับเงินสดด้วยตนเอง    □ รับเงินสดโดยบุคคลทีไ่ด้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มสีิทธ ิ

□ โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมผู้มีสิทธิ  □ โอนเข้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรในนำมบุคคลที่ได้รับมอบอ ำนำจจำกผู้มีสิทธ ิ
พร้อมแนบเอกสำร  ดังนี้ 

□  ส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชน  หรือส ำเนำบตัรอื่น  ที่ออกโดยหน่วยงำนของรัฐที่มีรูปถ่ำย 

□  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน  

□ ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส ์จริง 

□  หนังสือมอบอ ำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน/ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูร้ับมอบอ ำนำจ  (ในกรณียื่นค ำขอฯ แทน) 
 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผูม้ีคุณสมบัตคิรบถ้วนและข้อควำมดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
 
(ลงช่ือ)............................................................ผูย้ื่นค ำขอ (ลงช่ือ)............................................................เจ้ำหน้ำท่ีผูร้ับจด
ทะเบียน   
         (..........................................................)           (........................................................) 
 
หมำยเหตุ  ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ไมต่้องกำรออก  และท ำเครื่องหมำย        ลงในช่องหน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
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ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ผู้รับจดทะเบียน 
เรียน    คณะกรรมกำรกำรตรวจสอบคุณสมบัต ิ
 ได้ตรวจสอบคณุสมบัติของ  นำย/นำง/นำงสำว................................................................................................................... 
หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน   ...........................................................  แล้ว 
  เป็นผู้มสีิทธิครบถ้วน 
             เป็นผู้ที่ขำดคุณสมบัติ  ดังนี้......................................................................................................................................... 
 
 

    (ลงช่ือ) .......................................................... เจำ้หน้ำท่ีผูร้ับจดทะเบียน 
                                                              (...............................................) 
          ต ำแหน่ง.................................................. 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณสมบัติ 
เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรดีอนมูล 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบคณุสมบตัิไดต้รวจสอบแล้ว  มีควำมเห็นดังนี้ 

 □  สมควรรับขึ้นทะเบยีน 

 □  ไมส่มควรรับขึ้นทะเบยีน 
 
           

 (..........................................)          (.......................................)  (..........................................) 
กรรมกำร       กรรมกำร                         กรรมกำร 

 
ค ำสั่ง 
   รับขึ้นทะเบียน 
    ไม่รับขึ้นทะเบียน 
   อื่นๆ....................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
 
 

                         (                                  )    
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล................ 

             ............ / ................................. / ................. 
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หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

                                                 ที่  ............................................................ 
 

               วันท่ี  .............  เดือน  .....................  พ.ศ.  .................. 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ  ....................................................   ซึง่เปน็ผู้ถือบัตร  .............................................................. 
เลขท่ี  ......................................อกให้  ณ  ................................  เมื่อวันท่ี  ...............................  อยู่บ้ำนเลขท่ี  ..............................   
ตรอก / ซอย  ............................   ถนน..............................................  แขวง / ต ำบล  .................................................................... 
เขต / อ ำเภอ  .......................................   จังหวัด  ................................................ 
 ขอมอบอ ำนำจให้  .....................................................................   ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร  ......................................................... 
เลขท่ี  ...........................................   ออกให้  ณ  ..............................  เมื่อวันท่ี  ............................  อยู่บ้ำนเลขท่ี  ...................... 
หมู่ที่  ...........   ตรอก / ซอย  .............................   ถนน............................  แขวง / ต ำบล  ....................................... 
เขต / อ ำเภอ  .......................................   จังหวัด  ................................................ 
 

 เป็นผู้มีอ ำนำจยื่นค ำขอขึ้นทะเบยีนรับเงินสวสัดิกำรเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แทนข้ำพเจ้ำจนเสร็จกำร 
 ข้ำพเจ้ำขอรับผิดชอบในกำรที่ผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปตำมหนังสือมอบอ ำนำจนี้เสมือนว่ำข้ำพเจ้ำ ได้กระท ำด้วย
ตนเองทั้งสิ้น 
 

 เพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือช่ือ / ลำยพิมพ์นิ้วมือ  ไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำนแล้ว 
 
 

ลงช่ือ  ........................................................  ผู้มอบอ ำนำจ 
             (.....................................................) 
 
ลงช่ือ  .......................................................  ผู้รับมอบอ ำนำจ 
             (.....................................................) 
 
ลงช่ือ  ........................................................  พยำน 
             (.....................................................) 
 
ลงช่ือ  ........................................................  พยำน 
             (.....................................................) 

 
 
 
 
 
 

 

หลักฐำนประกอบของผู้รับมอบอ ำนำจ 

□ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   

□ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   

□ เอกสำรอื่นๆ............................................   
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ข้อแนะน ำส ำหรับกำรยื่นค ำร้องเพ่ือขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

๑. ผู้ป่วยเอดส์ทีม่ีสิทธิได้รับเงินสงเครำะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต้องมีใบรับรองแพทย ์
ซึ่งออกให้โดยสถำนพยำบำลของรฐั ยืนยันว่ำปว่ยเป็นโรคเอดส์จริง 
๒. ผู้ป่วยเอดสต์้องมีภูมลิำเนำอยู่ในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
๓. กำรยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สำมำรถยื่นค ำร้องได้ทีท่ี่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
    โดยมีหลักฐำนที่ต้องนำมำ ดังนี้ 

๓.๑ ใบรับรองแพทย์ซ่ึงออกให้โดยสถำนพยำบำลของรัฐ ยืนยันว่ำป่วยเป็นโรคเอดส์ จริง 
๓.๒ บัตรประจำตัวประชำชนฉบบัจริง (พร้อมสำเนำ) 
๓.๓ ทะเบียนบ้ำนฉบับจริง (พร้อมสำเนำ) 

๔. กรณีที่ผู้ป่วยเอดสไ์มส่ำมำรถเดนิทำงมำยื่นค ำขอรับกำรสงเครำะห์ด้วยตนเอง  จะมอบอ ำนำจให้ผูอุ้ปกำระมำด ำเนินกำรแทนได ้
๕. กรณีผู้ป่วยเอดส ์เป็นผูสู้งอำย ุและคนพิกำรด้วย สำมำรถด ำเนินกำรได้ทั้งหมด 
๖. กรณีผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ดร้ับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์แล้ว ย้ำยภูมลิำเนำ (ย้ำยชื่อในทะเบียนบ้ำน) ไปอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น ผู้ป่วยเอดส์ต้องด ำเนินกำรยื่นค ำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ย้ำยภูมิลำเนำ
เข้ำไปอยู่ใหม ่(เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์จำกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ย้ำยเข้ำไปอยู่ใหม)่ ซึ่งถ้ำผู้ป่วยเอดส์ไม่ด ำเนินกำร
ยื่นค ำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์อีกครั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีย่้ำยภูมิลำเนำเข้ำไปอยู่ใหม่ ผู้ป่วยเอดส์จะไดร้ับ
เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ถึงเดือนที่ย้ำยภูมลิ ำเนำเท่ำนั้น 
๗. กรณีผู้ป่วยเอดส์ทีไ่ดร้ับเงินเบี้ยยังชีพฯ เสียชีวิต ผู้ดูแลหรือญำติของผู้ป่วยเอดส์ทีเ่สียชีวิตต้องแจ้งให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ในเขตพื้นท่ีทรำบภำยใน ๓ วัน 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  
 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ  
1. ส านักปลัด 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถท าได้ แม้ว่าไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง
กับข้อมูลข่าวสารนั้นโดยกฎหมายได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ตามรายการที่กฎหมายก าหนดไว้ตามาตรา 9 น าไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทานสัญญาที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอน เป็นต้น 
 สิทธิในการขอส าเนาหรือการรับรองส าเนาถูกต้อง 
 เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเข้าตรวจดูแล้ว หากสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิที่จะขอ
ส าเนา และขอให้รับรองส าเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้ 
 หมายเหตุ การขอส าเนาผู้ขออาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถ่ายส าเนาให้หน่วยงานของรัฐที่เข้าตรวจดู
ด้วย แต่ทั้งนี้จะเก็บค่าธรรมเนียมเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความเห็นชอบ
ไม่ได ้
 สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล กฎหมายจ ากัดโดยรับรอง หรือคุ้มครองสิทธิ
ไว้เฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเอง ดังนี้ 
 บุคคลมีสิทธิยื่นค าขอเป็นหนังสือเพื่อขอตรวจดูหรือขอส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ
ตนเอง (มาตรา 25 วรรคหนึ่ง) 
 เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดที่มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดไว้ เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการท างาน หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะการเงินเป็นต้น บุคคลผู้นั้นก็มีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะขอตรวจดู หรือขอส าเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี้ของตนเองได้ 
 ค าว่า บุคคล ตามที่นี้ก็คือ ประชาชนโดยทั่วไปนั้นเอง แต่เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการใน
ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ให้สิทธิครอบคลุมได้ให้สิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่มีสัญญาไทยแต่มีถิ่นที่
อยู่ในประเทศไทยด้วย 
 2. เงื่อนไขการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
  1. ข้อมูลข่าวสารที่ขอตรวจดู ต้องเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้ว เท่านั้น มิใช่เป็นการจัดท าวิเคราะห์ 
จ าแนก รวบรวม หรือจัดท าให้มีข้ึนใหม่ 
  2. การจัดท าข้อมูลข่าวสาร จะจัดท าส าเนาให้ 1 ชุด ต่อหนึ่งข้อมูลข่าวสาร 
  3. เจ้าหน้าที่อาจงดให้บริการในการที่มีการขอข้อมูลข่าวสารนั้นๆ ซ้ า หรือบ่อยครั้งโดยไม่มี
เหตุผลสมควร 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
(ระบุตามบริบทของท้องถิ่น แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้) 
 

ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ขอดูข้อมูลข่าวสาร กรอกแบบ  
ค าขอดูข้อมูลข่าวสาร พร้อมแนบ
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

2. การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของค าขอ และความครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานทันที 

กรณีถูกต้อง/ครบถ้วน 
ลงทะเบียนรับแบบค าขอดูข้อมูล
ข่าวสาร และเสนอต่อผู้มีอ านาจ
พิจารณาอนุมัติการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 

กรณีไม่ถกูต้อง/ครบถ้วน 
เจ้าหน้าที่แจ้งต่อผูย้ื่นค าขอให้
แก้ไข/เพิ่มเติมเพื่อด าเนินการหาก
ไม่สามารถด าเนนิการได้ในขณะนั้น 
ให้จัดบันทึกความบกพร่องและ
รายการเอกสารหรือหลักฐานยื่น
เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่และผู้ยืน่ค าขอลง
นามไว้ในบนัทึกนัน้ด้วย 

5 นาท ี ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - หากผู้ขอดูข้อมูล
ข่าวสารไม่แกไ้ขค าขอ
หรือไม่ส่งเอกสาร
เพิ่มเติมให้ครบถ้วน 
ตามที่ก าหนดในแบบ
บันทึกความบกพร่อง
ให้เจ้าหน้าที่ส่งคืนค า
ขอและเอกสาร พร้อม
แจ้งเป็นหนังสือเหตุ
แห่งการคืนด้วย และ
แจ้งสิทธิในการ
อุทธรณ์ (อุทธรณ์ตาม 
พ.รบ.วิธีปฎิบัติ
ราชการ) 
- ทางปกครอง พ.ศ.
2539 

3 การพิจารณา เจ้าหน้าที่ตรวจตรวจสอบข้อมูล
ข่าวสาร 
กรณีมีข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูล 
เจ้าหน้าที่จัดท าส าเนา รับรอง
ส าเนาถูกต้อง ให้ทันท ี
กรณีไม่มีข้อมูลข่าวสารในศูนย์
ข้อมูล 
 แนะน าให้ไปเก็บข้อมูลข่าวสารแห่ง
อื่น หรือส่งให้เจ้าของข้อมูลข่าวสาร
พิจารณาวา่จะเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารตามค าขอได้หรือไม่และ
ติดต่อนัดหมายมาฟงัผลค าขอ 

1 – 5 วัน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

4 การแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งผลการพิจารณา กรณี ไม่มี
ข้อมูลข่าวสารในศูนย์ข้อมูล และส่ง
ให้เจ้าของข้อมูลข่าวสารพิจารณา 
1. กรณอีนุมัติให้เปิดเผยข้อมูล
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ข่าวสาร 
 มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา 

ที่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

  อนุมัติแก่ผู้ขอดูข้อมูลข่าวสารทราบ
เพื่อรับข้อมูลข่าวสารภายใน
ระยะเวลาทีท่้องถิ่นก าหนด หากพ้น
ก าหนดถือว่าไม่ประสงค์จะรับ
ข้อมูลข่าวสาร เว้นแต่จะมีเหตุหรือ
ข้อแก้ตัวอันสมควร 
2.กรณีไม่ อนุมัติ ให้เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสาร 
มีหนังสือแจ้งพิจารณาแก่ผู้ขอดู
ข้อมูลข่าวสาร พร้อมแจ้งสิทธิใน
การอุทธรณ ์

1 -5 วัน ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  

 
 

 

ระยะเวลา 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  1 – 5 วัน 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน 
1. ช่องทางการร้องเรียน แจ้งผ่านศูนย์รับเร่ืองเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย ตามช่องทางดังต่อไปนี้ 
    1.1 แจ้งด้วยตนเองโดยตรง แจ้งได้ศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์ ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  
    อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

2. ทางโทรศัพท์ หมายเลข 034-900547-8 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
1. แบบค าขอดูข้อมูลข่าวสาร 
    (เอกสาร/แบบฟอร์ม) 
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แบบค าขอข้อมูลข่าวสาร 

เขียนที่..................................................................... 

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

ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................................อายุ.............ปี 

อาชีพ..........................................................สถานทีท างาน/สถานศึกษา.............................................................................. 

อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่.............ตรอก/ซอย...................ถนน......................ต าบล/แขวง................................................... 

อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด...............................................หมายเลขโทรศัพท์..................................... 

หมายเลขโทรสาร................................................................... 

มีความประสงค์ขอรับบริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบญัญัตขิ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

โดย                  ขอตรวจดู                 ขอคัดส าเนา                   ขอคัดส าเนาที่มีค ารบัรองถูกต้อง 

ในเร่ืองต่อไปนี้ 1.................................................................................................................................................................. 

2......................................................................................................................................................................................... 

3........................................................................................................................................................................................ 

เพื่อใช้ประโยชน์ (ถ้ามี).............................................................................................................................................. 

 

ลงชื่อ........................................................ผู้ยื่นค าขอ 

(.....................................................................) 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  
 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ  
1. ส านักปลัด 
 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

 ขั้นตอน 
 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ   

1. ประชาชนยืน่ค าร้องต่อเจ้าหน้าที่      1. ส านักงานปลัด 
2. เจ้าหน้าที่รับค าร้องและรายงานผู้บริหารทราบทันทีเพื่อสั่งการ   2. ส านักงานปลัด 
3. เจ้าหน้าที่ส ารวจความเสียหายเบื้องต้น     3. กองช่าง 
4. บรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับภัย    4. ส านักงานปลัด 
5. รายงานอ าเภอทราบเพื่อด าเนินการ     5. ที่ว่าการอ าเภอดอนตูม  

 
 

ระยะเวลา 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  ไม่เกิน 1 วัน 
 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 
 

          1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน 1 ฉบับ 
 2. ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน 1 ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย   
หมายเลขโทรศัพท์   034- 968269 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ งานรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  
 

 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ  
1. ส านักปลัด 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
ประชาชนที่ต้องการจะร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆตอ่องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย เพื่อให้ด าเนินการ หรือ

แก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของตน อันได้แก่ แก้ไข บรรเทาความเดือดร้อน หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงอัน
เนื่องมาจากได้รับความเดือนร้อน ความไม่เป็นธรรม หรือพบเห็นการกระท าผิดกฎหมาย เป็นต้น โดยให้ท า
เป็นหนังสือ หรือขอแบบฟอร์มจากองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย และให้ยื่นค าร้องต่อเจ้าหน้าที่ หรือส่ง
ทางไปรษณีย์ และการร้องเรียน/ร้องทุกข์ต้องเป็นเรื่องท่ีมีชื่อและที่อยู่ของผู้ร้อง ซึ่งสามารถตรวจสอบตัวตน
ได้ ต้องเป็นเรื่องที่ใช้ถ้อยค าสุภาพและเป็นกรณีผู้ร้องได้รับความเดือนร้อน หรือเสียหาย หรือขอความ
ช่วยเหลืออันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ หรือองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย ต้องระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ต้อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ พร้อมทั้งข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ตามสมควร และข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน /
ร้องทุกข์ ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย ต้องเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนจริงทั้งหมด โดยผู้ร้องต้องรับผิดชอบต่อ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ผู้ใดน าความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนได้รับความ
เสียหาย ผู้นั้นอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ส าหรับเรื่องที่ไม่ปรากฏตัวตนผู้ร้องหรือตรวจสอบ
ตัวตนของผู้ร้องไม่ได้ หรือมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ อาจรับไว้พิจารณาก็ได้ ถ้าหากระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน สามารถสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปได้และ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 

                 ขั้นตอน          หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1.ประชาชนเขียนค าร้องแจ้งเหตุ/ร้องทุกข์ หรือส่งทางไปรษณยี์  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ส านักปลัด 
         องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
2.เจ้าหน้าที่รับเร่ือง เสนอผู้บังคบับัญชาตามล าดับชั้น 
3.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหยสั่งมอบเร่ืองให้เจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบด าเนนิการ 
4.แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องเรื่องที่รับผิดชอบบรรเทาความเดือนร้อน 
5.ด าเนินการตรวจสอบ และแก้ปัญหาตามที่เห็นสมควร และแจง้ผล 
การตรวจสอบ หรือแก้ไขปัญหาให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดบัชัน้ทราบ 
6.แจ้งผลการด าเนนิการแก่ประชาชน 
(รวมถึงกรณีที่ไม่สามารถด าเนนิการตามค าร้องทุกข์ด้วย 
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ระยะเวลา 
 

ระยะเวลาการพิจารณา  15 วนั 
 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 
 

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน  ของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

          1.บัตรประจ าตัวประชาชน      จ านวน 1 ฉบับ 
 2.เอกสารที่เก่ียวข้อง      อย่างละ 1 ฉบับ  
 3.พยานเอกสาร พยานวัตถุ ภาพถ่าย และพยานบุคคล (ถ้ามี)  อย่างละ 1 ชุด 
 

ค่าธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย    หมายเลขโทรศัพท์   034- 968269 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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แบบค าร้อง 

ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 

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

เร่ือง ............................................................................... 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 

  ข้าพเจ้า........................................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.......... 

หมู่ที่....................ต าบลล าเหย    อ าเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม 

  มีความประสงค์.............................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

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

ผู้ร้อง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. กองช่าง 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
 
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การ
โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
หนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต่ เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อ
การนั้น หรือเป็นโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอื่น
เก่ียวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร 
 

2. กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยู่ด้วย
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน 
 

3. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
รับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ 
หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่ก าหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง 
 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที ่จะขออนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
 (2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อ
หนังสืออนุญาตหมดอายุ 
 (3) ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับการอนุมัติข้อความ หรือภาพที่ใช้ในการ
โฆษณาหรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขออนุญาต
เล่นการพนัน การขออนุญาตเร่ียไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เป็นต้น      
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4. ในกรณีที่เป็นโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งได้แก่บริเวณคร่อม
ถนนหรือที่สาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม 
สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการ
ต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
 

5. ในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานท้องที่ ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต 
และต้องก าหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) การโฆษณาที่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
 (2) การโฆษณาไม่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 
 

6. เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจา้หน้าที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย 
7. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรบแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสอือนุญาต ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 
 ขั้นตอน 

 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง 
หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวที่สาธารณะ
ยื่ นค าขออนุญาต  พร้ อม เอกสารหลั กฐาน
ประกอบการขออนุญาต 
(ระยะเวลา 30 นาที – 2 ชั่วโมง) 
 

 กองช่าง 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขออนุญาต และ
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต 
(ระยะเวลา 30 นาที – 2 ชั่วโมง) 
 

 กองช่าง 

3. เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาตได้พิจารณา 
(ระยะเวลา 0.5 วัน) 
 

 กองช่าง 

4. การพิจารณาและการออกหนังสืออนุญาต 
(ภายใน 7 วัน นับแต่วันยื่นค าร้องขออนุญาต) 
หมายเหตุ : กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณา
อนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขค าร้อง ข้อความ หรือ
ภาพในแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว หรือพบใน
ภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการกฎหมาย
อื่นก่อน จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่สามารถ
ออกหนังสืออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วัน
ตรวจพบขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันยื่นค า
ร้องขออนุญาต 

 กองช่าง 
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ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิน้ ไม่เกิน 7 วนั นับตั้งแต่วันรบัค าร้อง  

 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ  
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
1. แบบค าร้องข้ออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส. 1)     จ านวน  1  ฉบับ 
2. แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือที่จะโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว   จ านวน  2  ชุด 
3. ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา     จ านวน  2  ชุด 
4. เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู้ยื่นค าร้องขออนุญาต ดังนี้ 
    4.1 กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา และยื่นค าร้องขออนุญาต ดังนี้ 
 - ส าเนาบัตรประตัวประชาชนของผู้ยื่นด้วยค าร้องขอตนเอง   จ านวน  1  ฉบับ  
    4.2 กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นค าร้องแทน 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง จ านวน  1  ฉบับ 
 - หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์   จ านวน  1  ฉบับ 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นแทน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน  1  ฉบับ 
    4.3 กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลที่เป็นผู้ 
          ยื่นค าร้องด้วยตนเอง 
 - ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอ านาจ   จ านวน  1  ฉบับ 
   จัดการแทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 
 - ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองส าเนา จ านวน  1  ฉบับ 
             ถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 
 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ผู้ยื่น  จ านวน  1  ฉบับ  
             ค าร้อง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
    4.4 กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้ 
      บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน 
  - ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอ านาจจัดการ จ านวน  1  ฉบับ 
             แทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 
  - ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอ านาจจัดการ จ านวน  1  ฉบับ 
             แทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 
  - ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้มอบอ านาจ พร้อม จ านวน  1  ฉบับ 
    รับรองส าเนาถูกต้อง 
  - หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์   จ านวน  1  ฉบับ 
  - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ     จ านวน  1  ฉบับ 
    ผู้ยื่นค าร้องแทนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
ค่ำธรรมเนียม 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตตามอัตรา ดังนี้ 
 1. หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณา 
     ที่เป็นการค้า        ฉบับละ 200 บาท 
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 2. หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรอืโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ 
     ที่ไม่เป็นการค้า        ฉบับละ 200 บาท 
 3. แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาที่เปน็การค้า 
     หรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยู่ด้วย จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี 
 
กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลล าเหย 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

ค าร้องขออนุญาตโฆษณา 
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แบบ ร.ส.๑ 

ค ำร้องขออนุญำตโฆษณำ 
------------------------------------------ 

 
เขียนที่……………………………………………… 

วันที…่……. เดือน........................ พ.ศ……………… 
ข้าพเจ้า....................................................................................... อายุ……………… ปี สัญชาติ……………………………….. 
อยู่บ้านเลขที่................................... ...............................ตรอก/ซอย................................................................. 
ถนน………..………………………..ต าบล/แขวง……………………………..…… อ าเภอ/เขต…………..……………………….. 
จังหวัด…………….………………………..………….โทรศัพท์……………………………………………… 
  ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขออนุญาตท าการโฆษณาโดยปิด 
ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ณ ที่............................................................................................................... 
ซึ่งตั้งอยู่เลขที่………………….ตรอก/ซอย............................................................ถนน……………..……………………………. 
ต าบล/แขวง……………………………………………..อ าเภอ/เขต…………………………….จังหวัด………………………………………. 
 

  ได้เสนอแผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกล้เคียง 
และตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จ านวน ๒ ชุด มาด้วยแล้ว 
  ขอรับรองว่าเมื่อครบก าหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแล้ว จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้าง
แผ่นประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกล่าว 
 
       (ลงชื่อ)…………………………………………..…… 
         ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 
.................................................................................................................................................................................... 
        
       (ลงชื่อ)………………………………………………. 
      

       ต าแหน่ง 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ 
.................................................................................................................................................................................... 
 
       (ลงชื่อ)………………………………………………… 

       ต าแหน่ง 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ 1.การขอรับเงินบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจ าของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  

 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. ส านักปลัด 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จปกติของลูกจ้างประจ า  เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างประจ าที่ออกจากงาน
โดยต้องมีระยะเวลาท างานไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์  เมื่อพ้นหรือออกจากงานด้วยเหตุผลในข้อ 6 (3) ถึง (16) 
และกรณีท างานเป็นลูกจ้างประจ าไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ และลาออกจากงานด้วยเหตุในข้อ 6 (1) และ (2) ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และกรณีลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จปกติ ซึ่งมีเวลาการท างานตั้งแต่ 25 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะ
ขอรับเป็นบ าเหน็จรายเดือนแทนก็ได้  โดยจ่ายเป็นรายเดือน  เริ่มตั้งแต่วันที่ลูกจ้างประจ าออกจากงานจนถึง         
แก่กรรม 
 
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 
 ขั้นตอน 

 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ลูกจ้างประจ าผู้มิสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จปกติ
หรือบ าเหน็จรายเดือนพร้อมเอกสารต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดครั้งสุดท้าย 
 

 ส านักปลัด 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(ระยะเวลาประมาณ 3-5วัน) 
 

 ส านักปลัด 

3. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จปกติ  หรือ
บ าเหน็จรายเดือน  (ระยะเวลาประมาณ 1-2วัน) 
 

 ส านักปลัด 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าว ให้แก่ลูกจ้างประจ า  (ระยะเวลาประมาณ           

1-2วัน) กรณีการจ่ายบ าเหน็จรายเดือน  ให้จ่ายใน
วันเดียวกันกับการจ่ายบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 
 

 ส านักปลัด 
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ระยะเวลำ 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  15 วันท าการนบัตั้งแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ขอรับบ ำเหน็จปกติ  หรือบ ำเหน็จรำยเดือน  ของลูกจ้ำงประจ ำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

          1. แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ  หรือบ าเหน็จรายเดือน    จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาค าสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/ หรือหนังสือรับรองการบรรจุเป็นลูกจ้างประจ า จ านวน  1  ฉบับ 
 
ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

(แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ หรือบ าเหน็จรายเดือน) 
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5313 

แบบขอรับบ ำเหน็จปกติ บ ำเหน็จรำยเดือน บ ำเหน็จพิเศษ และหรือบ ำเหน็จพิเศษรำยเดอืนลูกจ้ำง 

ส ำหรับส่วนรำชกำรเจ้ำสังกัดหรือจังหวดั 

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

รหสัหน่วยงาน/จงัหวดั 

วนัท่ี.................................................... 

เร่ือง  ขอให้สัง่จ่ายเงิน 

เรียน 

                         โปรดพิจารณาสัง่จ่าย   เงินบ าเหน็จปกติ  เงินบ าเหน็จรายเดือน  เงินบ าเหน็จพิเศษ  เงินบ าเหน็จพิเศษรายเดือน  กรณีออกจาก

งาน 

กรณีเกษียณอาย ุ  กรณีตาย  ใหแ้ก่ทายาทซ่ึงมีสิทธิไดรั้บมรดก ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชยข์องผูต้าย ตามค าขอขา้งล่างน้ีและไดส่้งเอกสาร  

รวม..........................ฉบบัมาดว้ยแลว้ 

ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ....................................................(1) 

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

ต าแหน่ง...................................................... 

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

โทร........................... 

ส ำหรับผู้ขอ 

ลูกจา้ง                                  ยศ.............................  ค  าน าหนา้............................ช่ือ....................................................นามสกุล

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

ขอรับเงิน             บ  าเหน็จปกติ     

  บ  าเหน็จรายเดือน 

                            บ  าเหน็จพิเศษ    

วนั เดือน ปีเกิด (2) 

........../............./.......... 

วนั เดือน ปีท่ีเร่ิมนบั 

........../............/........... 

วนัเดือนปีท่ีออกจากงาน

หรือตาย 

........../............../................ 
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 บ  าเหน็จพิเศษรายเดือน 

ประเภทการขอ 

บ าเหน็จปกติ /บ าเหน็จรายเดือน             

    ออกจากงาน 

                                                                

    เกษียณอาย ุ

                                                                

    ตาย 

บ าเหน็จพิเศษ/บ าเหน็จพิเศษรายเดือน    

    ออกจากงาน 

                                                                

    ตาย 

เหตุท่ีออก 

  ลาออก 

  ให้ออก 

  เกษียณ 

  ปลดออก 

ต าแหน่ง…………………………………………………….. 

ลกัษณะการค านวณ 

บ าเหน็จปกติ/               ค านวณเวลาท างานเป็นเดือน 

บ าเหน็จรายเดือน 

 

บ าเหน็จพิเศษ/                    ยามปกติ อตัรา 

บ าเหน็จพิเศษรายเดือน             ท่ีไดรั้บ...........................(3) 

                                            ค  าสัง่กลาโหม อตัรา 

                                                 ท่ีไดรั้บ..................................... 

สถานะผูข้อ 

  ลูกจา้งประจ า 

  ลูกจา้งชัว่คราว 

ส่วนราชการท่ีสงักดัคร้ังสุดทา้ย 

กรม

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

                                 รหสั   

กระทรวง

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

จงัหวดั

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

                                  รหสั  

        

       อน่ึงขา้พเจา้มีความประสงคใ์หก้รมบญัชีกลางโอนเงินบ าเหน็จปกติ บ าเหน็จราย

เดือน 

บ าเหน็จพิเศษ หรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน ซ่ึงขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเขา้บญัชีเงินฝาก

ธนาคาร............ 

....................................................................สาขา

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

ช่ือบญัชี...........................................................เลขท่ีบญัชี

...........................................................(4) 

ขอรับเงินทาง        กรม  .............................................................. 

(5) รหสั หน่วยงาน  

                             จงัหวดั .......................................................... 

      รหสัจงัหวดั    

ส่วนราชการผูเ้บิก ...................................................................... 

รหสัจงัหวดั  
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กรณีลูกจา้งออกจากงาน (6) 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้น้ีเป็น

ความจริงทุกประการ 

ลงช่ือ ........................................................ผู ้

ขอ 

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

วนัท่ี.............................................. 

 

กรณีลูกจา้งตาย (7) 

   ขา้พเจา้ผูมี้สิทธิและเป็นผูแ้ทนผูมี้สิทธิไดท้ าหนงัสือรับรองไวต้่อกระทรวง ทบวง กรม จงัหวดั
...............................วา่ขอ้ความท่ีปรากฏในเร่ืองราวน้ีถูกตอ้งตามความเป็นจริงและไมมี่ทายาทหรือผูมี้สิทธิ

เหลืออยูอี่ก ถา้ปรากฏวา่มีทายาทหรือผูมี้สิทธิเกิดข้ึนเม่ือใดขา้พเจา้และผูมี้สิทธิท่ีไดรั้บเงินไปแลว้ยินยอมคืน

เงินท่ีไดรั้บไปโดยไมมี่สิทธิและชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนแก่ทางราชการภายใน 30 วนั นบัจากวนัน้ีท่ีขา้พเจา้

ไดรั้บทราบจากทางราชการ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

(ลงช่ือ).......................................................................ผูข้อ 

(ลงช่ือ).......................................................................ผูข้อ 

(ลงช่ือ).......................................................................ผูข้อ 

ท่ีอยูผู่ข้อ.............................................................................................................................................................................................................................................. 

..................................................................รหสัไปรษณีย.์.......................................................................โทร.................................................... 

 
 
หมายเหตุ    1. การขอรับบ าเหน็จพิเศษไมต่อ้งกรอกเวลาท างาน 
 2. ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ในช่อง    ท่ีใช ้

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ 2.การขอรับบ าเหน็จปกติ และเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณลีูกจ้างประจ าขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  

 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. ส านักปลัด 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จปกติและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าที่ได้ท างานเป็นลูกจ้างประจ าไม่น้อย
กว่า 1 ปี บริบูรณ์ ถึงแก่ความตาย ถ้าความตายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงของตนเอง
ให้จ่ายเงินบ าเหน็จปกติให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามข้อ 8 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบ าเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมส าหรับเงินช่วยเหลือพิเศษจะจ่ายเป็นจ านวน 3 เท่า ของค่าจ้างเงินเดือนเต็ม โดยจ่ายให้แก่ทายาท
ตามหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผูไ้ด้รับเงินชว่ยพิเศษลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย แต่ถ้าผู้ตายไม่ได้แสดงเจตนาไว้ก็
ให้จ่ายแก่บุคคลตามที่ระเบียบก าหนด 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 
 ขั้นตอน 

 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ทายาทหรือผู้มิสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จปกติ
และเงินช่วยพิ เศษพร้อมเอกสารต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ าสังกัดครั้ง
สุดท้าย 
 

 ส านักปลัด 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(ระยะเวลาประมาณ 3-5วัน) 
 

 ส านักปลัด 

3. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จปกติ  และเงิน
ช่วยพิเศษ  (ระยะเวลาประมาณ 1-2วัน) 
 

 ส านักปลัด 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าว ให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิ  (ระยะเวลา
ประมาณ 2วัน)  

 ส านักปลัด 
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ระยะเวลำ 

 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  15 วันท าการนบัตั้งแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ขอรับบ ำเหน็จปกติ  และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
 

          1. แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ        จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาค าสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง/ หรือหนังสือรับรองการบรรจุคร้ังแรก  จ านวน  1  ฉบับ 
 3. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1  ฉบับ 
 4. แบบค าขอรับเงินช่วยเหลือพอเศษกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย  จ านวน  1  ฉบับ 
 5. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพอเศษลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย จ านวน  1  ฉบับ 
 6. ส าเนาใบมรณบัตร  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต  ส าเนาทะเบียนสมรส/ จ านวน  1  ฉบับ 
     ส าเนาทะเบียนหย่าของคู่สมรส 
 7. ส าเนาใบมรณบัตรของทายาทที่เสียชวีิตแล้ว หรือหนังสือรับรองการตาย จ านวน  1  ฉบับ 
 8. ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผู้เสียชีวิต หรือหนังสือรับรองว่าสมรส จ านวน  1  ฉบับ 
     ก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2478 

9. หนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยน  จ านวน  1  ฉบับ 
    ชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลไม่ตรงตามเอกสารอ้างอิง 
10. ส าเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือส าเนาค าพิพากษา จ านวน  1  ฉบับ 
    ของศาลว่าเป็นบุตร 
11.ส าเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน     จ านวน  1  ฉบับ  
                 
หมายเหตุ – กรณีเป็นส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย   
หมายเลขโทรศัพท์   034- 968269   
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
1.แบบค าขอรับบ าเหน็จปกติ  
2.หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
3.แบบค าขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย  
4.หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษลูกจ้างประจ าถึงแก่ความตาย 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ 3.การขอรับบ าเหน็จตกทอด และเงินช่วยเหลือพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจ าผู้รับ

บ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  

 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. ส านักปลัด 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จตกทอด เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ทายาทของลูกจ้างประจ าที่รับบ าเหน็จราย
เดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรานเดือนที่ถึงแก่ความตาย โดยจะจ่ายบ าเหน็จตกทอดเป็นจ านวน 15 เท่าของบ าเหน็จ
รายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษรายเดือน แล้วแต่กรณี 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 
 ขั้นตอน 

 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. ทายาทหรือผู้มิสิทธิยื่นเร่ืองขอรับบ าเหน็จตกทอด
พร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
เบิกบ าเหน็จรายเดือนหรือบ าเหน็จพิเศษราย
เดือน 
 

 ส านักปลัด 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(ระยะเวลาประมาณ 3-5วัน) 
 

 ส านักปลัด 

3. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาสั่ งจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด  
(ระยะเวลาประมาณ 1-2วัน) 
 

 ส านักปลัด 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าว ให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิ (ระยะเวลา
ประมาณ 2วัน)  

 ส านักปลัด 

 
 

ระยะเวลำ 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  15 วันท าการนบัตั้งแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 
 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ขอรับบ ำเหน็จปกติ  และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
 

          1. แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า     จ านวน  1  ฉบับ 
 2. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าของ  จ านวน  1  ฉบับ  

    ราชการส่วนท้องถิ่น  
 3. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1  ฉบับ 
 4. ส าเนาใบมรณบัตร  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต  ส าเนาทะเบียนสมรส/ จ านวน  1  ฉบับ 

    ส าเนาทะเบียนหย่าของคู่สมรส 
 5. ส าเนาใบมรณบัตรของทายาทที่เสียชวีิตแล้ว หรือหนังสือรับรองการตาย จ านวน  1  ฉบับ 
 6. ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผู้เสียชีวิต หรือหนังสือรับรองว่าสมรส จ านวน  1  ฉบับ 
     ก่อนวันที่  1 ตุลาคม 2478 

7. หนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยน  จ านวน  1  ฉบับ 
    ชื่อตัว – ชื่อสกุล (ถ้ามี) กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุลไม่ตรงตามเอกสารอ้างอิง 

 
8. ส าเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือส าเนาค าพิพากษา จ านวน  1  ฉบับ 
    ของศาลว่าเป็นบุตร 
9. ส าเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน     จ านวน  1  ฉบับ 
                 
หมายเหตุ – กรณีเป็นส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย   
หมายเลขโทรศัพท์   034- 968269 
 
ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
1.แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ า 
2.หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
3.แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบ าเหน็จตกทอดลูกจ้างประจ าของราชการส่วนท้องถิ่น 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ การขอรับบ าเหน็จพิเศษ ของลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  

 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. ส านักปลัด 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จพิเศษ เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับอันตรายหรือ
ป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทางราชการ
รับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย  นอกจากจะได้บ าเหน็จปกติแล้วให้ได้รับ
บ าเหน็จพิเศษอีกด้วย  เว้นแต่อันตรายที่ได้รับหรือการป่วยเจ็บเกิดความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือความ
อย่างร้ายแรงหรือความผิดของตนเอง (กรณีของลูกจ้างชั่วคราวที่มีสิทธิรับบ าเหน็จพิเศษแต่ไม่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
ปกติ)  
หมายเหตุ  - กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้ เงินสงเคราะห์
ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการปฏิบัติงานของชาติหรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนและการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันจากทางราชการหรือ
จากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานให้เลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะ
เลือก 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

 ขั้นตอน 
 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ   

1. ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างชั่วคราว ผู้มีสิทธิยื่น
เรื่องขอรับบ าเหน็จพิเศษพร้อมเอกสารต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่สังกัดครั้งสุดท้าย 
 

 ส านักปลัด 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(ระยะเวลาประมาณ 3-5วัน) 
 

 ส านักปลัด 

3. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาสั่ งจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด  
(ระยะเวลาประมาณ 1-2วัน) 
 

 ส านักปลัด 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าว ให้แก่ทายาท หรือผู้มีสิทธิ  (ระยะเวลา
ประมาณ 2วัน)  

 ส านักปลัด 
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ระยะเวลำ 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  15 วันท าการนบัตั้งแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 
 

 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ขอรับบ ำเหน็จปกติ  และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
 

          1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ   ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์เป็นผู้ยื่นขอ  จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาค าสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุคร้ังแรก  จ านวน  1  ฉบับ  
 3. ค าสั่งผู้บังคับบัญชาหรือหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ   จ านวน  1  ฉบับ 
 4. รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติงานในหน้าที่จนเป็นเหตุให้ประทุษร้ายหรือ จ านวน  1  ฉบับ 
     ได้รับอนัตราย  
 5. รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ 
 6. รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้ จ านวน  1  ฉบับ 
                รับอันตรายนั้นเกิดจากการกระท าผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือส าเนา 

     ค าพิพากษาคดีนั้น    
7. หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผู้บังคับ จ านวน  1  ฉบับ 
    บัญชาได้แต่งตั้งขึ้น สอบสวนว่าการถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายนั้นเกิด 
    จากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่   
    ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตาม (6) หรือหลักฐานตาม (6) ไม่ปรากฏชัดว่า 
    การถูกประทุษร้ายหรือได้รับอัตรานั้น  เกิดจากความผิดหรือเกิดจากความ 
    ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  ของผู้นั้นเองหรือไม่      
8. ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่า  ไม่สามารถ จ านวน  1  ฉบับ 
    ปฏิบัติงานต่อไปได้ 
9. ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ         
หมายเหตุ – กรณีเป็นส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

                         -  รายการที่ 3 – 9 อนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546 
 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย   
หมายเลขโทรศัพท์   034- 968269 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
(แบบค าขอรับบ าเหน็จตกทอดพิเศษ) 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ 5.การขอรับบ าเหน็จพิเศษ (กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานหน้าที่) 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  

 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร  
1. ส านักปลัด 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
สิทธิประโยชน์เก่ียวกับบ าเหน็จพิเศษ กรณีลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับอันตราย หรือป่วยเจ็บเพราะ
เหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่   ถึงแก่ความตายก่อนได้รับบ าเหน็จพิเศษ
ให้จ่ายบ านาญพิเศษให้แก่ทายาท ผู้มีสิทธิได้รับมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยอนุโลม 
 

หมายเหตุ  - กรณีทายาทลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวผู้มีสิทธิได้รับทั้งบ าเหน็จพิเศษตามระเบียบนี้                
เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามกฎหมายว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ
ปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม เงินค่าทดแทนตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนและการพิจารณาบ าเหน็จความชอบในการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ หรือเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกันจากทางราชการหรือจากหน่วยงานอื่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสั่งให้ไปปฏิบัติงานให้เลือกรับได้เพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่จะเลือก 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

 ขั้นตอน 
 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ   

1. ทายาทหรือ ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องขอรับบ าเหน็จพิเศษ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ลูกจ้างประจ าหรือลูกจ้างชั่วคราวสังกัด
คร้ังสุดท้าย 
 

 ส านักปลัด 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวบรวมหลักฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
เสนอผู้มีอ านาจพิจารณา (ระยะเวลาประมาณ 3-5วัน) 
 

 ส านักปลัด 

3. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาสั่ งจ่ายเงินบ าเหน็จตกทอด  
(ระยะเวลาประมาณ 1-2วัน) 
 

 ส านักปลัด 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าว ให้แก่ทายาทผู้มีสิทธิ (ระยะเวลาประมาณ 1-2วัน)  

 ส านักปลัด 
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ระยะเวลำ 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  15 วันท าการนบัตั้งแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ขอรับบ ำเหน็จปกติ  และเงินช่วยพิเศษ (กรณีลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) 
 

          1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ         จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาค าสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุคร้ังแรก  จ านวน  1  ฉบับ  
 3. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  จ านวน  1  ฉบับ 
 4. ค าสั่งผู้บังคับบัญชาหรือหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ   จ านวน  1  ฉบับ 
 5. รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติงานในหน้าที่จนเป็นเหตุให้ประทุษร้ายหรือ จ านวน  1  ฉบับ 
     ได้รับอันตราย  
 6. รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ 
 7. รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้ จ านวน  1  ฉบับ 
                รับอันตรายนั้นเกิดจากการกระท าผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือส าเนา 

     ค าพิพากษาคดีนั้น    
8. หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผู้บังคับ จ านวน  1  ฉบับ 
    บัญชาได้แต่งตั้งขึ้น สอบสวนว่าการถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายนั้นเกิด 
    จากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่   
    ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตาม (7) หรือหลักฐานตาม (7) ไม่ปรากฏชัดว่า 
    การถูกประทุษร้ายหรือได้รับอัตรานั้น  เกิดจากความผิดหรือเกิดจากความ 
    ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  ของผู้นั้นเองหรือไม่   
9. ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ 

 10. ส าเนาใบมรณบัตร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต ส าเนาทะเบียนสมรส/ จ านวน  1  ฉบับ 
      ส าเนาทะเบียนหย่าของคู่สมรส 
11. ส าเนาใบมรณบัตรของทายาทที่เสียชีวิตแล้ว  หรือหนังสือรับรองการตาย จ านวน  1  ฉบับ 
12. ส าเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดาผู้เสียชีวิตหนังสือรับรองว่าสมรส  จ านวน  1  ฉบับ 
13. หนังสือรับรองความเป็นบุคคลคนเดียวกัน หรือเอกสารแสดงการเปลี่ยน จ านวน  1  ฉบับ 
      ชื่อตัว – ชื่อสกุลไม่ตรงตามเอกสารอ้างอิง 
14. ส าเนาทะเบียนการรับรองบุตร หรือบุตรบุญธรรม หรือค าพิพากษาของศาล จ านวน  1  ฉบับ 
      ว่าเป็นบุตร          
15. ส าเนาทะเบียนบ้านของทายาททุกคน     จ านวน  1  ฉบับ   
หมายเหตุ – กรณีเป็นส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

                         -  รายการที่ 4 – 9 อนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546 
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ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย   
หมายเลขโทรศัพท์   034- 968269 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษ 
2. หนังสือรับรองการใช้เงินคืนแก่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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คู่มือส ำหรับประชำชน 
(องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลล ำเหย อ ำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ 6.การขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน ของลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย  

 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที/่ช่องทำงให้บริกำร  
1. ส านักปลัด 
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน  เป็นสิทธิประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียวให้แก่ลูกจ้างประจ า ที่ได้รับ
อันตรายหรือป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าตามหน้าที่ซึ่งแพทย์ที่ทาง
ราชการรับรองได้ตรวจสอบและแสดงว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเลย ซึ่งลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิรับบ าเหน็จ
พิเศษจะขอรับเป็นบ าเหน็จพิเศษรายเดือนแทนก็ได้  โดยจ่ายเป็นรายเดือน เริ่มตั้งแต่ลูกจ้างประจ าออกจากงาน
จนถึงแก่กรรม 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 
 

 ขั้นตอน 
 

 หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ   

1. ลูกจ้างประจ าผู้มีสิทธิยื่นเร่ืองขอรับบ าเหน็จพิเศษ
รายเดือนพร้อมเอกสารต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สังกัดครั้งสุดท้าย 
 

 ส านักปลัด 

2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ตรวจสอบความถูกต้อง และรวบรวมหลักฐาน
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอผู้มีอ านาจพิจารณา 
(ระยะเวลาประมาณ 3-5วัน) 
 

 ส านักปลัด 

3. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้รับมอบ
อ านาจพิจารณาสั่งจ่ายเงินบ าเหน็จพิเศษราย
เดือน  (ระยะเวลาประมาณ 1-2วัน) 
 

 ส านักปลัด 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งและเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าว ให้แก่ลูกจ้างประจ า(ระยะเวลาประมาณ1-2วัน) 
(กรณีการจ่ายบ าเหน็จพิเศษรายเดือน  ให้จ่ายวัน
เดียวกันกับการจ่ายบ านาญข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น 

 ส านักปลัด 
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ระยะเวลำ 
 

ใช้ระยะเวลาประมาณ  15 วันท าการนบัตั้งแต่การจัดส่งเอกสารหลักฐานครบถ้วน 
 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 
 

 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ขอรับบ ำเหน็จพิเศษรำยเดือน  ของลูกจ้ำงประจ ำขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

          1. แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน     จ านวน  1  ฉบับ 
 2. ส าเนาค าสั่งบรรจุ/แต่งตั้ง  หรือหนังสือรับรองการบรรจุคร้ังแรก  จ านวน  1  ฉบับ  
 3. ค าสั่งผู้บังคับบัญชาหรือหลักฐานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ   จ านวน  1  ฉบับ 
 4. รายงานหรือรายละเอียดการปฏิบัติงานในหน้าที่จนเป็นเหตุให้ประทุษร้ายหรือ จ านวน  1  ฉบับ 
     ได้รับอนัตราย  
 5. รายงานของผู้ร่วมงานหรือผู้รู้เห็นเหตุการณ์ใกล้ชิด (ถ้ามี)   จ านวน  1  ฉบับ 
 6. รายงานการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจในกรณีที่ถูกประทุษร้าย หรือได้ จ านวน  1  ฉบับ 
                รับอันตรายนั้นเกิดจากการกระท าผิดอาญาของผู้หนึ่งผู้ใด หรือส าเนา 

     ค าพิพากษาคดีนั้น    
7. หลักฐานการสอบสวนพร้อมทั้งสรุปความเห็นของคณะกรรมการซึ่งผู้บังคับ จ านวน  1  ฉบับ 
    บัญชาได้แต่งตั้งขึ้น สอบสวนว่าการถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายนั้นเกิด 
    จากความผิดหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้นั้นเองหรือไม่   
    ในกรณีที่ไม่อาจแนบหลักฐานตาม (6) หรือหลักฐานตาม (6) ไม่ปรากฏชัดว่า 
    การถูกประทุษร้ายหรือได้รับอัตรานั้น  เกิดจากความผิดหรือเกิดจากความ 
    ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  ของผู้นั้นเองหรือไม่      
8. ใบรับรองของแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่า  ไม่สามารถ จ านวน  1  ฉบับ 
    ปฏิบัติงานต่อไปได้ 
9. ค าสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ  (ถ้ามี)     จ านวน  1  ฉบับ         
หมายเหตุ – กรณีเป็นส าเนา ให้รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

                         -  รายการที่ 3 – 9 อนุโลมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2546 
 

ค่ำธรรมเนียม 

ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ ส านักปลัด  องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย   
หมายเลขโทรศัพท์   034- 968269 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 
(แบบค าขอรับบ าเหน็จพิเศษรายเดือน) 
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คู่มือส าหรับประชาชน 
(องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม) 

 
งานที่ให้บริการ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย  

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลล าเหย และสถานศึกษาในสังกัด 

(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย) 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ  
1. กองการศึกษา 
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ในเวลาราชการ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 
 การจัดการศึกษาเป็นการให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นตาม
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง 
พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 5 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วแต่กรณีประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข้าศึ กษาต่อ
ระหว่างสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี  
 
       การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
 

 1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา และการ
จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา รวมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบก่อนเด็ก เข้าเรียนใน
สถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 
 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลจ านวนประชากรในวัยเรียนของเขตพื้นที่จากข้อมูลกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และข้อมูลจากส ามะโนประชากรวัยเรียนของสถานศึกษาที่จะเข้าเรียนระดับชั้น
อนุบาล 1 
 3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
 4. สถานศึกษาจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับกฎหมายการจัดการศึกษาภาคบังคับ นโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน แผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนักเรียนและวิธีการรับนักเรียน 

/5. สถานศึกษา... 
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 5. สถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการรับนักเรียน แนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียน และวิธีการรับ
นักเรียน ให้ผู้ปกครองและประชาชนในเขตพื้นที่ทราบ 
 6. คณะกรรมการรับนักเรียนด าเนินการรับสมัครนักเรียน คัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน และก ากับดูแลให้การรับ
นักเรียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เสมอภาค 
    (1) ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา เข้าเรียนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถด้านวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มจ านวน
ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ได้ กรณีที่มีผู้สมัครเกินจ านวนที่รับได้ ให้ใช้วิธีจับสลาก 
    (2) กรณีรับสมัครนักเรียนรอบแรกแล้วยังไม่ครบจ านวนตามแผนการรับนักเรียน ให้สามารถรับนักเรียน
เพิ่มเติมจนครบจ านวนได้ 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
 
 ขั้นตอน 

 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศ 
รายละเอียดการส่งเด็กเข้าเรียนและ 
มีหนังสือแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ 
(ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี) 
 

 กองการศึกษา 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ 
ข้อมูลประชากรในวัยเรียนในเขตพื้นที่ 
ที่จะเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 
(ระยะเวลา 1 วัน) 
 

 กองการศึกษา 

3. สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน 
และประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้องให้ทราบถึง 
แนวทางการรับนักเรียนและวิธีการรับ 
(ระยะเวลา 3 วัน) 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 

4. สถานศึกษาแจ้งประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ 
ผู้ปกครองทราบ แนวการรับนักเรียน และวิธีการ 
รับนักเรียน 
(ระยะเวลา 2 เดือน) 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 

5. สถานศึกษาด าเนินการรับสมัครนักเรียน 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการศึกษา 
และด าเนินการคัดเลือกนักเรียน 
(ระยะเวลา 1 เดือน) 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 

6. สถานศึกษาประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการ 
คัดเลือก 
(ระยะเวลา 7 วัน) 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 

 
/รายการ... 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
         1. สูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร และส าเนา จ านวน 1 ชุด โดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของนักเรียน 
ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (1) กรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) ให้เรียกหนังสือรับรองการเกิด บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานที่ทางราชการจัดท าขึ้นในลักษณะเดียวกัน 
   (๒) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) หรือ (2) ให้เรียกหลักฐานที่ทางราชการออกให้ หรือเอกสารตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดให้ใช้ได้  
   (3) ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานตาม (1) (2) และ (3) ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองหรือองค์กรเอกชนท าบันทึก
แจ้งประวัติบุคคล ตามแนบท้ายระเบียบนี้ เป็นหลักฐานที่จะน ามาลงหลักฐานทางการศึกษา 
   (4) ในกรณีที่ไม่มีบุคคล หรือองค์กรเอกชนตาม (4) ให้ซักถามประวัติบุคคลผู้มาสมัครเรียนหรือผู้ที่
เก่ียวข้อง เพื่อน ามาลงรายการบันทึกแจ้งประวัติบุคคลตามแนบท้ายระเบียบนี้เป็นหลักฐานที่จะน ามาลงหลักฐาน
ทางการศึกษา 
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริงของนักเรียนผู้สมัคร บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง และส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 3. กรณีที่เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้น าใบเปลี่ยนตัวจริงและส าเนา จ านวน 1 ชุด 
 4. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัคร ขนาดและจ านวนตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 5. เอกสารอ่ืน ๆ ตามที่สถานศึกษาก าหนด 
 
ค่าธรรมเนียม 

ไม่มี 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ กองการศึกษา องค์การ
บริหารส่วนต าบลล าเหย 
 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

ใบสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านล าเหย 


